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1. fejezet - I. OSZTÁLY ÉS REND: 
KLASSZIKUS ELMÉLETEK 

1. Karl Marx: Az osztályok (A Tőke. III. kötet)1
 

(...) A puszta munkaerő tulajdonosai, a, tőke tulajdonosai és a földtulajdonosok, akiknek jövedelmi forrása a 

munkabér, illetve a profit, illetve a földjáradék, tehát a bérmunkások, tőkések és földtulajdonosok, a tők 

termelési módon alapuló modern társadalom három nagy osztálya. 

Angliában a modern társadalom, a maga gazdasági tagozódásában; vitathatatlanul a legszélesebb, 

legklasszikusabb módon fejlődött ki. De az osztálytagozódás még itt sem jelentkezik tisztán. Itt is mindenütt 

közép- és átmeneti fokok homályosítják el a határvonalat (bár falun sokkal kevésbé, mint a városokban). De 

vizsgálódásunk szentpontjából ez közömbös. Láttuk, hogy a tőkés termelési mód állandó tendenciája és fejlődés 

törvénye az, hogy a termelési eszközöket egyre inkább elválasztja a munkától s a szétaprózott termelési 

eszközöket egyre inkább nagy csoportokba koncentrálja, tehát a munkát bérmunkává a termelési eszközöket 

pedig tőkévé változtatja. S ennek a tendenciának a másik oldalon megfelel a földtulajdon önálló különválása a 

tőkétől és munkától, azaz minden földtulajdon átváltozása a tőkés termelési módnak megfelelő 

földtulajdonformává. 

Az a kérdés, amelyre először kell válaszolnunk, a következő: Mi alkot egy osztályt? És a felelet magától adódik, 

mihelyt megfeleltünk a másik kérdésre: Minek következtében alkotják a bérmunkások, tőkések, 

földtulajdonosok a három nagy társadalmi osztályt? 

Első látszatra a jövedelmeim jövedelemforrások azonossága miatt. Három nagy társadalmi csoport ez, 

amelyeknek összetevői, az egyének, akikből állnak, munkabérből, profitból és földjáradékból, munkaerejük, 

tőkéjük és földtulajdonuk értékesítéséből élnek. 

De ebből a szempontból például az orvosok és hivatalnokok is két osztályt alkotnának, mert két különböző 

társadalmi csoporthoz tartoznak s a két csoport mindegyikén belül az egyes tagok jövedelme egyazon forrásból 

fakad. Ugyanez vonatkoma az érdekeknek és helyzeteknek arra a végtelen szétforgácsolódására, amelyet a 

társadalmi munkamegosztás idéz elő mind a munkások, mind a tőkések, mind a földtulajdonosok között – ez 

utóbbiakat például szőlőbirtokosokra, szántóföldbirtokosokra, erdő birtokosokra, bányabirtokosokra és 

halászterületek birtokosaira osztja. 

(A Tőke kézirata itt megszakad.) 

2. Ralf Dahrendorf: Az osztálytársadalom modellje 
Karl Marxnál2

 

2.1. 1. Classis – Klasszikus – Osztály (Klasse) 

Az osztály fogalma sohasem maradt hosszú időn át ártatlan fogalom. Legalábbis azokban az esetekben, amikor 

emberekre és emberek társadalmi viszonyaira alkalmazták, mindig kialakult sajátos robbanékonysága. A 

logikusok veszélytelenül megkülönböztethetik az ítéletek vagy a kategóriák „osztályait‖, a biológus nyugodtan 

„osztályozhatja‖ az általa vizsgált élőlényeket – de amikor a szociológus az „osztály‖ fogalmával él, nem elég, 

ha világosan meghatározza, hogy elfogadott jelentései közül melyiket érti, de olyan ellenvetésekkel is számolnia 

kell, amelyek nem annyira tudományos belátásokból, mint inkább politikai előítéletekből fakadnak. „A 

különféle osztályelméletek – szögezte le egyszer joggal S. M. Lipset és R. Bendix – gyakran a politikai 

meggyőződések valóságos konfliktusának elméleti pótlékaként szolgálnak‖.3 A következőkben megpróbáljuk 

kimutatni, honnan ered a tudomány és az értékítélet korántsem dicséretes és mindig áldatlan hatású 

összemosása, s megkíséreljük megtalálni annak a módját, hogyan tehető az osztályfogalom és az osztályelmélet 

                                                           
1Karl Marx: A Tőke. Szikra, Bp., 1951. III. köt., 955-956. old. 
2Ralf Dahrendorf: „Das Modell der Klassengesellschaft bei Karl Marx‖ In: Dahrendorf, R.: Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der 

Industriellen Gesellschaft. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1957. Részlet: 1-16. oldal. A jelen fordítás forrása: Angelusz R. (szerk.): A 

társadalmi rétegződés komponensei. Válogatott tanulmányok. Új Mandátum, Bp., 1997, 138-155. old. 
3Upset, S. M.–R. Bendix: „Social Status and Social Structure.‖ British Journal of Sociology (1951, 2), 105. 
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a szociológiai elemzés valódi, értékelő felhangoktól mentes eszközévé. Először is bele kell nyugodnunk, hogy 

az osztályfogalom használata sokféle félreértést szülhet.. 

Az értékelő színezetű jelentéstorzulások a társadalmi osztály fogalmának egész történetét végigkísérték. Amikor 

a római cenzorok a classis fogalmát használták arra, hogy a népességet adózási csoportokra bontsák, még 

nemigen láthatták előre e kategória hányatott történetét. De a felosztás mégis magában foglalta az értékelő 

különbségtételnek legalábbis a lehetőségét: az „osztályozás‖ egyik végén az assiduusok álltak, akik a maguk 

százezer as (ókori római pénz – a ford.) jövedelmükkel tehetősnek számítottak, a másik végén pedig a 

proletariusok, akiknek összes „tulajdona‖ számos utóduk – proles – volt, s akiknél már csak a capite censibe 

tartozó, fejenként megszámlált lumpenek álltak alacsonyabban. Ahogy az amerikai angolban a megfelelő 

fogalom – az income bracket – statisztikai kategória, amely egyben a társadalmi egyenlőtlenség legérzékenyebb 

pontjára tapint rá, a classes az antik Rómában is arra szolgált, hogy a népességet a puszta statisztikánál többet 

jelentő egységekre ossza fel. „Klassz volt a film‖ – jelentik ki ma az ifjú mozilátogatók – s ezen azt értik, hogy a 

film „első osztályú‖ volt. Ha valakit classisnak vagy classicusnak neveztek, ez az antik Rómában is annyit 

jelentett, hogy a prima classishoz, azaz a felső osztályhoz tartozik – másképpen kifejezetten quintae classisnak, 

„ötödosztályú‖ proletárnak nevezték volna. Gellius óta ismerjük a classicus melléknevet az „első osztályú‖ 

művészekre vagy műalkotásra alkalmazva – ez él tovább a „klasszikus‖ szóban –, s a szót végezetül a fogalom 

kitalálóira és korukra vonatkoztatták: azt mondjuk róluk, hogy a „klasszikus‖ antikvitásban éltek. 

Amikor az újabb szociológia felelevenítette a szót, ez természetesen kissé más céllal történt. Az „osztály‖ 

először – Ferguson4 és Millar5 korában, a 18. században – egészen semleges értelemben a rangjuk vagy 

vagyonuk szerint elkülönülő társadalmi rétegeket jelölte, ahogy manapság mondanánk. Ebben az értelemben az 

„osztály‖ szó a késő 18. században miden európai nyelvben megtalálható. A 19. században az osztályfogalom 

egy sor szerzőnél fokozatosan sajátos színezetet vett fel. Már Adam Smith is beszélt a „szegény‖ vagy „dolgozó 

osztályról‖. Ricardónál és Urénél, Saint-Simonnál és Fourier-nél, mindenekelőtt pedig Engelsnél és Marxnál 

aztán a „dolgozó osztály‖ mellett megjelenik a „kapitalista osztály‖ is, a „szegény osztály‖ mellett a „gazdag 

osztály‖, a „proletariátus‖ mellett pedig (amely római kori eredetétől fogva kísérte az osztály fogalmát) a 

„burzsoázia‖. Attól kezdve, hogy a 19. század közepétől ebben az értelemben is elterjedt, a társadalmi osztály 

fogalmára éppolyan mozgalmas jövő várt, mint a társadalomra, amelynek leírására megalkották. Mielőtt 

alaposan megvizsgálnánk e történetet, talán érdemes kissé közelebbről is meghatározni a „klasszikus‖ 

osztályfogalom vonatkozásait és jelentését, különös tekintettel a marxi értelmezésében. 

2.2. 2. Az indusztrializáció következményei 

„A munkásosztály története Angliában az előző (18.) század második felében kezdődik, a gőzgép és a 

gyapotfeldolgozó gép feltalálásával‖ – írta a fiatal Engels 1845ben.6 Az ipari forradalommal veszi kezdetét az 

osztályfogalom története is mint a társadalmi analízis eszköze. Korábban Ferguson és Millar még szinonimaként 

használhatták az „osztály‖ és a „rang‖ kifejezést, sőt az utóbbit még előnyben is részesítették. A kései 

feudalizmusban elsősorban a „rangkülönbségek‖ tűntek fel, legalábbis a felületes szemlélőnek.7 Az ipari 

forradalom kitörésével azonban a rang és a társadalmi állás sokkal durvább különbségeknek adta át a helyét. A 

tulajdon – tőke formájában – a rang szimbólumából a hatalom egyre erősödő eszközévé lett. Akárhogy 

védekezett is a nemesség és a kisparaszti réteg, mindketten tanúi és szenvedő alanyai lettek a fennálló rend teljes 

felborulásának és egy olyan társadalmi rend keletkezésének, amelyben csődöt mondtak a megértés és a 

magyarázat kipróbált kategóriái. 

Az ipari forradalom története és közvetlen. következményei jól ismertek ahhoz, hogy ismétlésbe kellene 

bocsátkoznunk. E történet egyik aspektusa mégis lényegesnek tűnik jelenlegi vizsgálódásunk szempontjából. A 

szegénység és a gazdagság, a tehetetlenség és a hatalom, a tulajdonnélküliség és a tulajdon, az alacsony és a 

magas presztízs – mindez a preindusztriális társadalomban természetesen éppúgy létezett, mint az ipari 

forradalom után. A felületes szemlélőnek úgy tűnhet, mintha egyszerűen új rétegek vették volna át a régiek 

helyét: a kapitalisták a földtulajdonosokét és a nemesekét, a proletárok a mezőgazdasági munkásokét és a 

kisparasztokét. E felfogás nemcsak hogy súlyosan leegyszerűsítő, hanem az iparosodással járó változások 

felforgató erejét is alábecsüli. Az ipari társadalmat – legalábbis korai stádiumaiban nem egyszerűen az 

                                                           
4Ferguson, A.: Essay on the History of Civil Society. London, 1767. 
5Millar, J.: The Origin of the Distinction of Ranks usw. London, 1771. 
6Engels, F.: Die Loge der arbeitenden Masse in England. Berlin, 1952, 31. 
7Ferguson és Millar a „rangon‖ egyáltalán nem csak azt értették, amit mi „presztízsnek‖ nevezünk. Millar megfogalmazása például teljesen 
modernnek tűnik: „Az egyének véletlenszerű (!) vagyoni különbségei nyomán fokozatosan kialakul a pozíciók hierarchiája, s az egyes 

személyek ellenszegülés nélkül különböző fokú hatalmat és autoritást szereznek, vagy azt tulajdonít nekik a társadalom hangja‖ (Millar, i. 

m. 4.). A fentebb említett s az ipari forradalom révén ténylegesen is megalapozott különbség inkább a „rend‖ vagy az „osztály‖ fogalmát 
meghatározó perspektíva különbsége. 
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különbözteti meg az előzőtől, hogy a társadalmi pozíciókat betöltő személyek a fenti módon kicserélődtek, 

hanem mindenekelőtt az, hogy a preindusztriális társadalom rendjét garantáló és legitimáló normák és értékek 

rendszere érvényét veszítette. A 18. század preindusztriális társadalmainak megcsontosodott „rangkülönbségei‖ 

legalább annyira támaszkodtak a hagyomány mítoszára, az ősi és írásba foglalt jogok és kötelességek bonyolult 

rendszerére, mint a tulajdon, a hatalom és a presztízs viszonylag durva fokozataira. Persze ez a társadalmi forma 

is létrejött egyszer. A fennálló legitimitásába vetett hit maga is csak a történelem terméke vagy – ha jobban 

tetszik – ideológia. Ez a társadalom azonban – abban az időben, amikor az ipari forradalom szétzúzta – egy 

olyan rendben élt, amelynek a századok patinája sajátos legitimitást és különös szilárdságot kölcsönzött. A 

földesúrnak nem azért volt hatalma, mert volt pénze, földje vagy presztízse, hanem inert földesúr volt, ahogy 

ősei is hosszú időn át azok voltak. S ugyanez volt a helyzet a földművessel, de a mesterember viszonyát is ez 

jellemezte a saját segédeihez. A preindusztriális társadalom ennyiben – ahogy manapság szívesen, bár 

félreérthetően mondani szoktuk – „viszonylag statikus társadalmi rend‖ volt. 

Pontosan ezt semmisítette meg az ipari forradalom.8 Meglepően rövid idő alatt kialakult – legelőször Angliában 

– két gyorsan növekvő új réteg, a vállalkozóké és a munkásoké. Egyikükre sem volt „precedens‖, még ha 

Angliában például a szegénytörvény éppúgy egy kalap alá vette is az új és a régi „szegényeket‖, mint a korona 

az új és a régi arisztokráciát. E két réteg, a „burzsoázia‖ és a „proletariátus‖, amelyek együtt s egymással 

összefonódva növekedtek, nem rendelkezett a rangok hagyományával, a legitimitás mítoszával, Max Weber 

kifejezésével élve, semmilyen „származási presztízzsel‖. Egyedül a birtok vagy a birtoktalanság, a hatalom vagy 

a tehetetlenség durva jegyei jellemezték őket. Az ipari kapitalisták és munkások – mint rétegek – nem alkottak 

„természetes‖, áthagyományozódó egységet. Erre az egységre csak azután tehettek szert, miután stabilizálódtak 

és megteremtették saját hagyományaikat. Bizonyos mértékben „újgazdagok‖ és „újszegények‖ voltak, 

betolakodók a régi értékek rendszerébe és egy új rendszer hírnökei. Az újabb társadalomtudományban ezekre a 

minden hagyományt nélkülöző, csak külsődleges, szinte materiális szempontok alapján megkülönböztetett 

rétegekre alkalmazták először az „osztály‖ fogalmát. E rétegek helyzetének elemzésében vált e fogalom először 

szociológiai kategóriává. 

Önmagában is sokatmondó, hogy a német köznyelv az osztály fogalmát még ma is csak a vállalkozó- és a 

munkásrétegre használja. Sem a nemességet, sem a kézművesek és a parasztok régi csoportjait nem nevezték 

osztálynak. Ezek „rendek‖ (Stände) – e fogalom a „Mittelstand‖ (középosztály) esetében kiterjed az irodai 

alkalmazottak és hivatalnokok új rétegére is. A rend azonban nemcsak a köznyelvben, hanem a szociológus 

számára is többet, illetve mást jelent, mint a réteg vagy az osztály. „A rendi helyzet meghatározott vagy 

többértelmű módon alapulhat az osztályhelyzeten. De nem csak ez határozza meg: a pénztulajdon és a 

vállalkozói helyzet önmagukban isiég nem jelentenek egy rendhez tartozást – noha elvezethetnek ehhez – , a 

vagyontalanság önmagában még nem jelenti egy rendi helyzet elvesztését, noha elvezethet ehhez.‖9 „Az olyan 

szentélyek, akik a szokásjog vagy az írott jog révén mások szemében többé-kevésbé világosan körülhatárolható 

társadalmi státusréteget alkotnak, társadalmi rendet képeznek.‖10 Éppen az jellemzi a rendet, szemben az 

osztállyal vagy inkább – hogy megelőlegezzük itt a későbbi fogalommeghatározást – a nyitott réteggel, ami 

hiányzott a korai ipari társadalom burzsoáziájából és proletariátusából, azaz a hagyomány belső köteléke és a 

feltétlen hit saját pozíciójuk történelmileg megalapozott legitimitásában. 

Ha az osztályfogalom modern felfogása nem is egy bizonyos történelmi helyzet terméke, e történelmi helyzetre 

szabták és eredetileg ehhez kötődik. Hogy milyen nehéz leválasztani e helyzetről és a burzsoázián és a 

proletariátuson túl más rétegekre vagy csoportokra alkalmazni, jól érzékelteti a Marx munkásságáról már régóta 

tartó és ina sem lezárult szociológiai vita. Az efféle általánosítások nemigen érnék meg a fáradságot, ha az 

osztály fogalma egyszerűen a burzsoáziához vagy a proletariátushoz hasonló társadalmi egységek elnevezése 

lenne. Valójában többről van szó. Marx óta az „osztály‖, „rang‖, „réteg‖ és „állás‖ (Stellung) nem egymással 

felcserélhető megjelölései többé ugyanazon csoportosulásoknak. Noha Marx az (angol) társadalom helyzetéből 

indult ki fél évszázaddal az ipari forradalom után, számára e társadalom bizonyos értelemben csak egy olyan 

példa volt, amelyen kipróbálhatta általános elméleti tételeinek használhatóságát. Mivel Marx az osztályfogalom 

                                                           
8Egy olyan sematikus vázlat, mint e tanulmány, nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyja a ipari társadalomba vezető átmenet folyamatának 
helyi különbségeit és fokozatait. Az ipari fejlődés minden társadalomtörténésze – Webertől (Weber, M.: Die Protestantische Ethik und der 

Geist des Kapitalismus. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, I. Tubingen, 1922.) és Sombarttól (Sombart, W.: Der Moderne 

Kapitalismus. München/Leipzig, 1921) Tawney-n (Tawney, R. H.: Religion and the Rise of Capitalism. London, 1926.) és a 
Hammondsokon (Hammond, B.–J. L. Hammond: The Bleak Age. London, 1946.) át Bendixig (Bendix, R.: Work and Authority in Industry. 

Ideologies of Management in the Course of Industrialization. New York/London, 1956.) és Janikéig (Jantke, C.: „Vorindustrielle 

Gesellschaft und Staat.” In: Geblen, A.–H. Schelsky, szerk.: Soziologie. Düsseldorf/Köln, 1955.) napjainkban – az „agrártársadalom‖ 
hagyományainak fokozatos felbomlását hangsúlyozzák. Csak e bevezető megjegyzések analitikus célja igazolja az „ipari forradalom‖ 

képzeletbeli határvonalának efféle kiélezését. 
9Weber, M.: Wirtschaft and Gesellschaft. (Grundriss der Sozialökonomik, III. rész.) Tubingen, 1947, 180. 
10Cox, O. C.: „Estases, Social Classes and Political Classes.‖ American Sociological Review (1945: X), 467. 



 I. OSZTÁLY ÉS REND: 

KLASSZIKUS ELMÉLETEK 
 

 4  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

alapján – szándékait tekintve legalábbis – egy osztályelméletet, az osztálytársadalomi általános modelljét 

dolgozta ki, ezért ez a munka az ő kísérletével foglalkozik először. 

2.3. 3. A marxi osztályelmélet 

Marx szövegeinek értelmezése körül számos heves vitát folytattak. Ugyanakkor egyetlen értelmező sem vonta 

komolyan kétségbe az osztályelmélet központi jelentőségét Marx munkásságában. A marxi életmű nagyságát és 

összefüggéseit tulajdonképpen az osztályelmélet példája világítja meg. Ebben az elméletben egyesülnek a marxi 

gondolkodás .különféle gyökerei: a kifejezést Marx az angol politikai gazdaságtanból veszi át, a „kapitalistákra‖ 

és a „proletárokra‖ való alkalmazása a francia „utópikus‖ szocialistáktól ered, az osztályharc koncepciója pedig 

a hegeli dialektikán nyugszik. Az osztályelmélet alkotja Marx munkásságában a szociológiai elemzés és a 

filozófiai spekuláció közti problematikus összekötő kapcsot. A kettő elválasztható egymástól, és meg is kell 

különböztetnünk őket, de az osztályelméletet kettéhasítjuk ezzel az elválasztással; éppolyan alapvető szerepet 

játszik ugyanis Marx történelemfilozófiai koncepciójában, mint a kapitalista társadalom dinamikájáról adott 

elemzésében. 

Az osztályelmélet valójában olyan fontos volt Marx számára, hogy szisztematikus kifejtését újra és újra 

elhalasztotta az empirikus elemzések finomítása kedvéért. Alapjában tehát csak konkrét problémákkal 

kapcsolatos alkalmazásából és azokból az esetenkénti általánosító megjegyzésekből ismerjük, amelyekre Marx 

minden művében rábukkanhatunk. Nem utolsósorban ezért lángolt fel ilyen hevesen a vita a társadalmi 

osztályok fogalmának és elméletének marxi értelmezése körül. Ennek a terméketlen vitának – legalábbis a 

„nyugati‖ szociológiában – csak a legutóbbi időben vetettek véget Th. Geiger,11 R. Bendix és S. M. Lipset12 

írásai. A marxi állítások újfajta bemutatásának egyáltalán nem az tehát a célja, hogy az értelmezések vitájának 

tüzét újraélessze. Pusztán azért kell itt még egyszer – először Marx saját szavaival, azután kritikus értelmezésük 

révén – részletesen megvizsgálnunk Marx osztályelméletét, mivel egy lehetőleg részletes és színes képet 

szeretnénk nyerni ezekről az állításokról. 

Marx az osztályelmélet szisztematikus kifejtését addig halogatta, míg végül a halál kiragadta a kezéből a tollat. 

Gyakran megemlítik az abban a tényben megbújó iróniát, hogy A tőke utolsó (III.) kötetének utolsó13 fejezete, 

amely „Az osztályok‖ címet viseli, befejezetlen maradt. Mindössze egy oldal után megszakad a szöveg, s utána 

csak a szerkesztő, E Engels szűkszavú megjegyzése olvasható: „A kézirat itt félbeszakad.‖ Marx alapos 

olvasójának azonban nem kell ebbe belenyugodnia. Ha akarja, megírhatja Marx helyett a fejezetet – ha nem is 

éppen úgy, ahogy Marx írta volna, azaz nem minden interpretáció nélkül, de mégis abból kiindulva, amit Marx 

maga mondott. A következő részben erre teszünk majd kísérletet. Az egyetlen folyamatos szöveggé rendezett 

idézetek és összefüggések alkotják kritikai vizsgálódásunk alapját és kiindulópontját, amelynek – a válogatáson 

és az elrendezésen túl – önmagában még nincs interpretatív színezete.14 

2.4. 4. „Az osztályok” Marx A tőke című műve III. kötetének 52., 
megíratlan fejezete 

A kérdésfelvetés. – E mű végcélja a modern társadalom gazdasági mozgástörvényeinek feltárása.15 Nem 

pusztán a legnagyobb sajnálatunkra fennálló viszonyok leírásáról van tehát szó, hanem inkább a bennük rejlő 

forradalmi oldal feltárásáról. Megmutattuk, hogy a kapitalista termelési mód túlságosan szűkké lett ahhoz, hogy 

a benne keletkező termelőerőket lekösse. A forradalom az ajtó előtt áll. E forradalom azonban nem a gazdasági 

termelőerők vagy termelési viszonyok műve, hanem az e gazdasági formációkat hordozó embereké és 

csoportoké. Minden termelési eszközt megelőzve a legnagyobb termelőerő maga a forradalmi osztály.16 

Már csaknem negyven évvel ezelőtt a történelem jövendő hajtóerejeként jellemeztük az osztályharcot, s 

különösen a burzsoázia és a proletariátus osztályharcát mint a modern társadalmi átalakulások legerősebb 

rugóját.17 – A civilizáció kezdetének pillanatától fogva a termelés a felhalmozott és a közvetlen munka 

ellentétének alapjára kezd épülni. Ellentmondás nélkül haladás sincs: ez az a törvény, amelyet a civilizáció 

                                                           
11Geiger, Th.: Die Klassengesellschaft urn Schmelztiegel. Köln/Hagen, 1949. 
12Lipset, S. M.: „Karl Marx‘s Theory of Social Classes.‖ In Bendix, R.–S. M. Lipset (szerk.): Class, Status and Power. A Reader in Social 
Stratification. London, 1954. 
13Marshall, T. H. (szerk.): Class Conflict and Social Stratification. London, 1938. 
14A Marxtól származó idézeteket e részben dőlt betűvel szedtük. A többi – általában csak – összekötő szöveg tőlem származik. (A szerző, R. 
Dahrendorf megjegyzése. – A szerk.) 
15Marx, K.: Das Kapital. Berlin, 1953, 1. köt. 7-8. 
16Marx, K.: Das Elend der Philosophic. Berlin, 1947, 18. 
17Marx, K.: „»Zirkularbrief« an Bebel und Andere (Sept. 1879).‖ In: Zur Kritik des Gothaer Programms. Berlin, 1946, 102. 
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napjainkig követett. A termelőerők mindeddig az osztályellentétek hatalmának alapján fejlődtek.18 – Mindig igaz 

tehát: Az osztályviszonyok megváltozása – történelmi változás.19 

Azt kell ezek után megállapítanunk, mi teszi ezeket az osztályokat osztállyá, s hogyan alakul ki és működik az 

osztályellentét. Egy ilyen általános vizsgálódásban mindig feltételeznünk kell, hogy a valódi viszonyok 

megfelelnek fogalmuknak, amennyiben az utóbbi általános típusukat fejezi ki.20 Hangsúlyoznunk kell, hogy nem 

pusztán egyetlen társadalom leírását tűzzük itt ki célul, hanem azokat az általános törvényeket kívánjuk 

megállapítani, amelyek a társadalmi szervezet fejlődési tendenciáját meghatározzák. 

Ha egy adott országot politikai gazdaságtani szemszögből veszünk szemügyre, a népességével, ennek 

osztálytagozódásával, városaival, földjével, tengerével, a különféle termelési ágakkal, a ki- és bevitellel, az éves 

termeléssel és fogyasztással, az árakkal stb. kezdjük.21 E módszer azonban bizonyos nehézségekkel jár. 

Félrevezethet bennünket, ha az absztrakciókon túl nem találjuk meg az utat a valóságoshoz és konkréthoz, a 

valódi feltételhez. A népesség puszta absztrakció, ha kihagyom például az osztályokat, amelyekből áll. Ezek az 

osztályok megint csak üres szavak, ha nem ismerem azokat az elemeket, amelyeken nyugszanak, például a 

bérmunkát, a tőkét.22 Az első kérdéstehát az, hogy melyek azok az elemek, amelyeken az osztályok nyugszanak – 

s mivel valójában a modern polgári társadalom a tárgyunk,23 elsősorban ennek példáját tartjuk szem előtt. 

A modern, a kapitalista termelési módon nyugvó társadalom három nagy osztályát a puszta munkaerejükkel 

rendelkezők, a tőkével rendelkezők és a földdel rendelkezők alkotják, akiknek jövedelemforrása a munkabér, a 

profit és a földjáradék – tehát a bérmunkás, a kapitalista és a' földtulajdonos. 

Vitán felül Anglia az a modern társadalom, amely a maga gazdasági tagozódását illetően a legtovább s a 

legklasszikusabb formában fejlődött. A köztes és átmeneti fokozatok itt is elmossák (noha vidéken 

összehasonlíthatatlanul ritkábban, mint a városokban) az éles határokat. Ez azonban a mi szempontunkból 

közömbös. Láttuk, hogy a kapitalista termelési mód állandó tendenciája és fejlődéstörvénye az, hogy a termelési 

eszközt mindinkább elválassza a munkától, s a szétdarabolt termelési eszközt egyre inkább nagy csoportokba 

koncentrálja, a munkát tehát bérmunkává, a termelési eszközt pedig tőkévé változtassa. A másik oldalon ennek a 

tendenciának felel meg a földtulajdon leválása a tőkéről és a munkáról, vagy minden földtulajdon átalakulása a 

kapitalista termelési módnak megfelelő földtulajdonná. 

A következő megválaszolandó kérdés tehát ez: mi jellemzi az osztályt? Ez pedig magától értetődik majd egy 

másik kérdés megválaszolása után: mi teszi tehát a bérmunkást, a kapitalistát, a földtulajdonost a három nagy 

társadalmi osztállyá?24 

Két zsákutca.– Első pillantásra a jövedelmek és a jövedelemforrások azonosak. Három nagy társadalmi 

csoportról van szó, amelyek komponensei, az őket alkotó egyének, bérmunkából, profitból és földjáradékból, 

munkaerejük, tőkéjük és földtulajdonuk értékesítéséből élnek. Ugyanakkor ebből a szempontból például az 

orvosok és a hivatalnokok is két osztályt alkotnának, mivel két különböző társadalmi csoporthoz tartoznak, 

amelyek tagjainak jövedelme azonos forrásból fakad. Ugyanez érvényes az érdekek és állások (Stellung) 

végtelen szétforgácsolódására is, amelyre a társadalmi munkamegosztás a munkásokat, a kapitalistákat és a 

földtulajdonosokat osztja – az utóbbiakat például szőlőtulajdonosra, szántóföld-tulajdonosra, erdőtulajdonosra, 

bányatulajdonosra, halastó- tulajdonosra.25 

Ezen az úton tehát nem juthatunk el az értelmes meghatározásig. Éppoly kevéssé vezet minket el hozzá, mint az 

osztálykülönbségek és -ellentétek magyarázatának másik, ugyanilyen gyakran választott útja. A durva emberi 

értelem az osztálykülönbséget „a pénzes zacskó méretkülönbségének”, az osztályellentétet pedig 

„céhviszálynak” nézi. A pénzes zacskó mérete pusztán mennyiségi különbség, e szerint egyazon osztályba 

tartozó két egyént is tetszés szerint meg lehetne különböztetni egymástól. Közismert, hogy „ki-ki a maga 

mestersége szerint” a középkori céhek szemben álltak egymással. Az is köztudott azonban, hogy a modern 

                                                           
18Marx, K.: Das Elend der Philosophic. Berlin, 1947, 80. 
19Marx, K.: „Die moralisierende Kritik und die kritische Moral.‖ In (Metering, F. szerk.): Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx 
und Friedrich Engels. Stuttgart, 1920, 2. köt., 475. 
20 Marx, K.: Das Kapital. Berlin, 1953, 3. köt., 121. 
21Marx, K.: Zur Kritik der politischen Ökonomie. Berlin, 1947, 256. 
22I. m., 256. 
23I. m., 237. 
24Marx, K.: Das Kapital. Berlin, 1943, 3. köt., 421-422. 
25I. m., 422. 
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osztálykülönbség egyáltalán nem a „mesterségen” nyugszik, a munkamegosztás egyazon osztályon belül igen 

sokféle munkamódot hoz létre.26 

Mindkét esetben figyelmen kívül hagyjuk a lényeget: azt, hogy a tulajdon, a jövedelem, sőt a jövedelemforrás is 

már az osztályszerkezetből, azaz a gazdasági viszonyok szerkezetéből ered. A jövedelem es a tulajdon olyan 

kritériumok, amelyek az elosztás és a fogyasztás területére tartoznak.A termékek felhasználását azonban azok a 

társadalmi viszonyok határozzák meg, amelyekben a fogyasztók élnek, ezek a viszonyok pedig már maguk is az 

osztályellentéten nyugszanak.27 S ahogy az elosztás maga is a termelés terméke, a termelésben való részvétel 

sajátos fajtája is meghatározza az elosztás sajátos formáját, azt a formát, ahogyan valaki az elosztásból 

részesül.28 

Nem létezik tulajdon az úr és a szolga viszonyait megelőzően, amelyek a politikai állapotban lépnek fel és sokkal 

konkrétabb viszonyok.29Ezért ezekben, a termelésben és a termelési formán nyugvó hatalmi viszonyokban kell 

keresnünk az osztályok összetevőit. 

Tulajdon és gazdasági hatalom. – Az az alapvető meghatározás, amellyel egy korszak termelési módját 

jellemezhetjük, s amely ezért az osztályok alkotóeleme és bár mely társadalmi forma változásának kulcsa, 

egyetlen szóban kifejezhető: ez a tulajdon. A tulajdon kérdése az ipar különféle fejlettségi szintjeinek 

megfelelően mindig egye bizonyos osztály életkérdése volt.30 

E meghatározás ugyanakkor félreérthető. A tulajdonnélküliség és a tulajdon ellentéte ugyanis mindaddig 

közömbös, nem a saját belső viszonyához főződő a cselekvő vonatkozásában, s nem is ellentmondásként felfogott 

ellentét, amíg nem a munka és a tőke ellentéteként fogjuk fel.31 

Ugyanakkor a tulajdon még a pontosított formában is puszta absztrakció, üres meghatározás. A tulajdon minden 

történelmi korszakban másképpen, egészen másfajta társadalmi viszonyok között fejlődött. A polgári tulajdon 

definiálása tehát azt jelenti, hogy a polgári termelés összes társadalmi viszonyát be kell mutatnunk. Ha a 

tulajdont független viszonyként, sajátos kategóriaként akarjuk definiálni, ha absztrakt és örök eszmét akarunk 

adni róla, az csak metafizikai vagy jogi illúzióhoz vezethet.32 

Ha azonban a tulajdont a polgári társadalom sajátos összefüggéseiben, a termelés eszközeinek 

magántulajdonaként s ezzel egy kisebbség aktív jogosítványaként fogjuk fel az egész társadalmi vagyonra, azzal 

eljutunk a termelésben fennálló, az osztályok létrejöttét megalapozó ellentéthez. A társadalmi hatalom így 

magánszemélyek magánhatalmává válik.33 

A burzsoá osztály létének és hatalmának alapvető feltétele a gazdaság felhalmozása magánszemélyek kezében, a 

tőkeképzés és a tőke növelése; a tőke feltétele a bérmunka.34Ezért mind a tőke, mind a bérmunka, mind a 

burzsoázia, mind a proletariátus, a tulajdon sajátos formájára vezethető vissza a polgári társadalomban: a 

termelési eszközök magántulajdonára. 

A termelésen belüli hatalmi viszonyok, amelyek a működő tulajdon meglétéből vagy hiányából, a termelési 

eszközök felett gyakorolt ellenőrzésből fakadnak, még nem osztályviszonyok. Ezek meghatározásához azokra a 

következményekre kell rákérdeznünk, amelyek a termelési viszonyokból következnek, s azokra a társadalmi 

antagonizmusokra, amelyek ezeken nyugszanak. 

Termelési viszonyok, osztályhelyzet és politikai hatalom. – E termelési viszonyok egyik jelentős 

következményét már említettük. A gazdagság megoszlása az elosztási szférában a tulajdon megoszlásának felel 

meg a termelésben. Így következik az egyénnek a termelésben elfoglalt helyéből anyagi helyzete és 

osztályhelyzete is. A gazdasági viszonyok először munkássá tették a népesség tömegeit. A tőke hatalma e töme-

geket egyforma helyzetbe hozta.35 Bizonyos értelemben azt is mondhatnánk, hogy amenynyiben családok milliói 

                                                           
26Marx, K.: „Die moralisierende Kritik und die kritische Moral.‖ In: Mehring, F (szerk.): Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx und 

Friedrich Engels. Stuttgart, 1920, 2. köt., 466-467. 
27Marx, K.: Das Elend der Philosophie. Berlin, 1947, 81. 
28Marx, K.: Zur Kritik der politischen Ökonomie. Berlin, 1947, 250. 
29I. m., 258. 
30Marx, K.: „Die moralisierende Kritik und die kritische Moral.‖ In: Metering, F (szerk.): Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx 

und Friedrich Engels. Stuttgart, 1920, 2. köt., 459. 
31Marx, K.: Nationalökonomie und Philosophie. (szerk.: E. Thier)., Köln/Berlin, 1950, 176. 
32Marx, K.: Das Elend der Philosphie. Berlin, 1947, 169. 
33Marx, K.: Das Kapital. Berlin, 1953, I. köt., 138. 
34Marx, K.–F. Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. Berlin, 1953, 89. 
35Marx, K.: Das Elend der Philosophic. Berlin, 1947, 187. 
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olyan gazdasági létfeltételek között élnek, amelyek életmódjukat, érdekeiket és képzésüket leválasztják a többi 

osztályról és ellenséges módon szembehelyezik velük, akkor osztályt alkotnak.36 

E gazdasági létfeltételek ugyanakkor önmagukban még nem elégségesek az osztályok kialakulásához. Ez még 

csak passzív ellentét noha ez alapozza meg a szakadást a munkás és a kapitalista élethelyzete között37–, nem 

pedig valódi. Ha ugyanis az azonos anyagi helyzetben, élethelyzetben lévő emberek között csak külsődleges 

összefüggés áll fenn, érdekeik azonossága semmiféle közösséget, nemzeti köteléket és politikai szervezetet sem 

hoz létre köztük, akkor nem alkotnak osztályt. Az ilyen, hasonló helyzetben lévő csoportok ezért képtelenek arra, 

hogy osztályérdekeiket saját nevükben – akár egy parlamenten, akár egy konventen keresztül 

érvényesítsék.38Erről még szót ejtünk. 

A termelésben fennálló tulajdonmegoszlás további, lényegesen fontosabb következménye az, hogy a társadalom 

politikai hatalmi viszonyait is meghatározza. A modern termelési viszonyok magukban foglalják a 

magántulajdonosok, a kapitalisták gazdasági hatalmát is. A burzsoá osztály politikai hatalma pedig ezekből a 

modern termelési viszonyokból ered.39Igen, akár ezt is mondhatjuk: a modern államhatalom csak egy bizottság, 

amely az egész burzsoá osztály közös ügyeit intézi.40 

Ebben az értelemben a termelés hatalmi viszonyai meghatározzák a társadalom összes hatalmi viszonyát. Az a 

specifikus gazdasági forma, amelyben meg nem fizetett többletmunkát pumpálnak ki a közvetlen termelőből, 

meghatározza az uralmi és szolgasági viszonyt, mivel ez közvetlenül a termelésből ered, és azután a maga 

részéről meghatározó módon visszahat rá. Ezen alapul a termelési viszonyokból kialakuló gazdasági közösség, 

tehát egyszersmind sajátos politikai formája is. Mindig a termelési feltételek tulajdonosának közvetlen viszonya 

a közvetlen termelőhöz – e viszony mindenkori formája természetszerűleg a munkamódszer bizonyos fejlődési 

fokának, s ezért gazdasági termelőerejének felel meg – az, amiben az egész társadalmi konstrukció, s ezzel a 

szuverenitási és függőségi viszonyok politikai formáját, röviden a mindenkori specifikus államforma legbenső 

titkát, rejtett alapját fellelhetjük.41 

A termelési tulajdonmegoszlás harmadik, ezzel paralel következménye végezetül, hogy az egy korszak arculatát 

meghatározó eszméket is ez hozza létre. A tulajdon különféle formáira, a társadalmi létfeltételekre különféle, 

sajátságosan alakított érzések, illúziók, gondolkodásmódok és világnézetek egész felépítménye épül rá. Az egész 

osztály saját anyagi alapjaiból, valamint a megfelelő társadalmi viszonyokból teremti elő és formálja ki őket.42 

Ezért azt is mondhatjuk: egy kor uralkodó eszméi mindig is uralkodó osztályának eszméi voltak.43 Minden 

korban az uralkodó osztály gondolatai az uralkodó gondolatok, azaz azon osztály, amely a társadalom uralkodó 

anyagi ereje, egyszersmind uralkodó szellemi ereje is. Az az osztály, amely rendelkezik az anyagi termelés 

eszközeivel; ezzel a szellemi termelés eszközei felett is rendelkezhet.44 

Osztályérdekek.– Az összes eddig adott meghatározásunk egy ponton persze elégtelen. Láttuk ugyan, milyen 

meghatározott tulajdoni és függőségi viszonyok húzódnak meg az osztályok kialakulásának mélyén, de arról az 

erőről, amely ténylegesen létrehozza őket, még nem ejtettünk szót. 

Az osztályok nem egyes, egymástól elszigetelt, egymással szembenálló osztályokként léteznek. Az egyes 

egyének csak akkoriban alkotnak osztályt, ha közösen megvívandó harcuk van egy másik osztály ellen.45 Az 

osztályérdek az az erő, amely az osztályok kialakulásánál működik és az osztályok ellentétéről árulkodik. Az 

osztályérdek bizonyos értelemben megelőzi az osztályok kialakulását. A német burzsoázia hamarosan ellentétbe 

került a proletariátussal, mielőtt még osztályként politikailag létrehozta volna magát.46A proletariátus viszont 

fejlődésének kezdetén már ugyan rendelkezett közös érdekekkel, de még puszta szervezetlen tömeg volt. A 

tömeg tehát a tőkével szemben már osztály, önmaga számára azonban még nem az.47 

                                                           
36Marx, K.: Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. Berlin, 1946, 104. 
37Marx, K.: Das Kapital. Berlin, 1953, 1. köt., 548. 
38Marx, K.: Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. Berlin, 1946, 104. 
39Marx, K.: „Die moralisierende Kritik und die kritische Moral.‖ In: Mehring, F. (szerk.): Aus dens literarischen Nachlass von Karl Marx 
und Friedrich Engels. Stuttgart, 1920, 455. 
40Marx, K.–F. Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. Berlin, 1953, 83. 
41Marx, K.: Das Kapital. Berlin, 1953, 3. köt., 324-325. 
42Marx, K.: Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. Berlin, 1946, 37. 
43Marx, K.–F. Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. Berlin, 1953, 93. 
44Marx, K.–F. Engels: „Die deutsche Ideologie.‖ In: Landshut, S. (szerk.): Der historische Materialismus. Stuttgart, 1953, 2. köt., 37. 
45I. m., 2. köt., 59. 
46Marx, K.: „Die moralisierende Kritik und die kritische Moral.‖ In: Mehring, F. (szerk.): Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx 

und Friedrich Engels. Stuttgart, 1920, 469. 
47Marx, K.: Das Elend der Philosophie. Berlin, 1947, 187. 
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Azzal, hogy az osztályérdeket az osztálynál korábban létező, ennek kiformálódását megalapozó érdekként 

fogtuk fel, azt is világossá tettük, az osztályérdek nem az egyén vagy akár sok egyén alapvetően önkényes, 

személyes érdeke. Nem arról van szó, mit tűz célul maga elé ez vagy az a proletár vagy akár az egész 

proletariátus. Célja és történelmi cselekedetei saját egyéni élethelyzetében rejlenek, amint ezt a mai polgári 

társadalom egész szervezete szembeszökően és visszavonhatatlanul előírja.48 Egy osztály közös érdekei nem 

pusztán képzeletben, „általánosként” léteznek tehát, hanem mindenekelőtt a valóságban, azon egyének 

kölcsönös függőségeként, akik között a munka megoszlik.49És ahogy az ember a magánéletben is 

megkülönbözteti egymástól azt, amit egy ember magáról gondol és mond, és azt, ami ő valójában és amit 

valóban tesz, így a történelmi harcokban még inkább meg kell különböztetnünk egymástól a pártok frázisait és 

elképzeléseit valóságos lényüktől és valódi érdekeiktől, meg kell különböztetnünk a valóságukat a képzetüktől.50 

Az osztályérdek mint „objektív‖ érdek, amely az egy osztályhoz tartozókat egy általános alá foglalja, nemcsak 

hogy megkülönböztethető az egyéni, személyes érdekektől, de ellentétbe is kerülhet velük. Igaz például, hogy 

noha a modern burzsoázia minden tagjának ugyanaz az érdeke, amennyiben egyetlen osztályt képeznek egy 

másik osztállyal szemben, mégis, egymással szembeállítva, ellentétes, egymással ütköző érdekeik vannak.51Ez az 

érdekellentét nemcsak lehetséges, de bizonyos szükségszerűséggel következik polgári életük gazdasági 

feltételeiből.52Például: az egyes kapitalisták és a kapitalista osztály érdekei közti ellentét akkor nyilvánul meg, 

amikor nem a profit megoszlásáról, hanem egy veszteség megosztásáról van szó, éppúgy, ahogy korábban ezen 

érdekek azonossága a gyakorlatban a konkurenciában is érvényesült.53 

Az osztályérdekek tartalma, amennyiben ezek bizonyos csoportok gazdaságilag meghatározott helyzetéből 

erednek, különféle módon fejeződik ki. Először is itt van a proletariátus közvetlen érdeke a munkabérben, a 

burzsoáziáé pedig a profitban, amelynél megint meg kell különböztetnünk azt a két nagy érdeket, amelyre a 

burzsoázia oszlik – a földtulajdont és a tőkét.54 E bizonyos mértékig közvetlen, még a termelés keretein belül 

felfogott érdekekből következnek a továbbiak. Minél fejlettebb egy társadalom, annál inkább egyesülnek az 

eredetileg széttagolt érdekek. Egyre inkább egy bizonyos termelés az, amely rangban és befolyásban az összes 

többi fölé emelkedik, s amelynek viszonyai is minden más viszony fölébe emelkednek.55 Ez azonban azt jelenti, 

hogy mind erősebben kidomborodik két sajátos érdek: az uralkodó osztály konzervatív érdeke és az alávetett 

osztály forradalmi érdeke. Így aztán az összes osztály közül, amelyek jelenleg szemben állnak a burzsoáziával, 

csak a proletariátus valóban forradalmi osztály.56Egy olyan osztály azonban, amelyben a társadalom forradalmi 

érdekei koncentrálódnak, amennyiben létrejön, forradalmi aktivitásának tartalmát és anyagát közvetlenül saját 

helyzetében találja meg: ellenségeiben, akiket el kell távolítani, olyan – a harc követelményei által diktált – 

intézkedésekben, amelyeket meg kell hozni; saját cselekedeteinek következményei hajtják előre. Nem végez 

elméleti kutatásokat saját feladatáról.57 

Csak ezen osztályérdekek alapján, az érvényesítésükért vagy megvédésükért folytatott harcban alakulnak a 

termelési tulajdonmegoszlás és az ebből következő politikai hatalommegoszlás által meghatározott csoportok 

osztályokká. 

Osztályszervezet és osztályharc.– Az osztállyá alakulás a magában a termelésben mindinkább kibontakozó 

ellentmondások fejlődését követi. Az egyes munkás és az egyes burzsoá összeütközései mindinkább két osztály 

összeütközésének jellegét öltik magukra. A munkások szövetségekbe kezdenek tömörülni a burzsoák ellen; 

közösen lépnek fel munkabérük érdekében.58A munkabér azonban – mint láttuk már – csak a proletariátus még 

fejletlen, még nem forradalmi érdeke. Az osztályképződés e stádiuma a kapitalista fejlődés viszonylag korai 

fázisának felel meg. Amíg a burzsoá osztály hatalma nem szerveződött meg még tökéletesen, nem kapta meg 

még tisztán politikai kifejeződését, addig a két osztály ellentéte nem léphetett fel tiszta formájában, s ahol 

fellépett, ott nem mehetett végbe az a veszélyes fordulat, amely minden államhatalom elleni küzdelmet a tőke 

elleni küzdelemmé fordít át.59 Csak amikor a termelőerők fejlődése elég messzire jutott, akkor megy végbe az 

                                                           
48Marx, K.: Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik. Marx–Engels-Gesamtausgabe, I, 3, Berlin, 1932, 207. 
49Marx, K.–F. Engels: „Die deutsche Ideologie.‖ In: Landshut, S. (szerk.): Der historische Materialismus. Stuttgart, 1953, II. köt., 23. 
50Marx, K.: Das Elend der Philosophie. Berlin, 1947, 38. 
51I. m., 140. 
52I. m., 140. 
53Marx, K.: Das Kapital. Berlin, 1953, 3. köt., 235. 
54Marx, K.: Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. Berlin, 1946, 38. 
55Marx, K.: Zur Kritik der politischen Ökonomie. Berlin, 1947, 264. 
56Marx, K. – E Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. Berlin, 1953, 88. 
57Marx, K.: Die Klassenkämpfe in Frankreich. Berlin, 1951, 42. 
58Marx, K.–F. Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. Berlin, 1953, 87. 
59Marx, K.: Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. Berlin, 1946, 54. 
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osztályképződés; ugyanis a forradalmi elemek osztállyá szerveződése előfeltételezi mindazon termelőerők teljes 

kibontakozását, amelyek a régi társadalmon belül egyáltalán létrejöhetnek.60 

Ez az osztályképződés mindig közös érdekek megszerveződése a politikai szférában. Hangsúlyoznunk kell e 

gondolatot. Az osztályok olyan politikai csoportok, amelyeket egy közös érdek fog össze. Az osztály és osztály 

között folyó küzdelem politikai küzdelem.61Ismételten le kell szögeznünk, hogy csak a politikai konfliktusok 

területén beszélhetünk egyáltalán osztályokról. Így például minden mozgalom, amelyben a munkásosztály 

osztályként szegül szembe az uralkodó osztállyal, s azt pressure from without (külső nyomás) segítségével 

próbálja kényszeríteni, political movement (politikai mozgalom). Az a kísérlet például, hogy egy bizonyos 

gyárban vagy akár egy bizonyos szakszervezetben sztrájkokkal stb. kényszerítsék rá a kapitalistákat a munkaidő 

csökkentésére, tisztán gazdasági mozgalom; az a mozgalom viszont, amely egy nyolcórás törvényt akar 

kikényszeríteni, politikai mozgalom. Ilyen módon a munkások elszigetelt gazdasági mozgalmaiból egy politikai 

mozgalom születik, azaz egy osztály mozgalma, hogy érdekeit általános formában, általános társadalmi 

kényszerítő erővel rendelkező formában érvényesítse.62 

Az osztályok politikai kialakulásával párhuzamosan növekszik az elméleti osztálytudat,63 azaz az egyén tudata 

az osztály általános, eleve adott érdekeiről. A proletariátus pozitív célja nyilvánvalóvá válik, s teoretikusai meg 

tudják fogalmazni. Amíg a proletariátus nem kellően fejlett ahhoz, hogy osztályként létrehozza magát, s ezért a 

proletariátus harcának a burzsoázia ellen még semmilyen politikai jellege sincs, ezek a teoretikusok csak 

utópisták, akik – az elnyomott osztályok szükségleteinek kielégítésére – rendszereket találnak ki.64 

Az osztályok tehát politikai erők, amelyek a tulajdoni és az ezekből következő hatalmi viszonyokon alapulnak. 

S noha elvben tulajdona és hatalmi helyzete alapján minden egyént hozzárendelhetünk ehhez vagy ahhoz az 

osztályhoz, nagyon is „lehetséges”, hogy az egyes egyént nem „mindig” az az osztály határozza meg, amelyhez 

tartozik, de ez éppolyan keveset számít az osztályharc szempontjából, ahogy egyes nemesek csatlakozása a tiers 

état-hoz (harmadik rendhez) sem sokat számított a francia forradalom szempontjából.65 

Az osztályok közti cirkuláció, a köztük lévő csere66 különösen az érdekcsoport osztállyá szerveződésének két 

stádiumában fordul elő. Találkozhatunk ezzel például az Amerikai Egyesült Államokban, ahol léteznek ugyan 

osztályok, de még nem rögzültek, hanem állandó áramlásban, egymás között változtatják alkotórészeiket.67 Azaz 

e cserélődéssel az osztályformálódás korai stádiumában találkozhatunk, amikor az uralkodó osztály 

megszilárdítja a hatalmát. Minél inkább képes arra egy uralkodó osztály, hogy az alávetett osztály legkiválóbb 

embereit felvegye magába, annál szilárdabb és veszélyesebb a hatalma.68 A második stádium, amelyben 

bizonyos csere megy végbe az osztályok között, a forradalmat közvetlenül megelőző stádium. Az olyan időben, 

amikor az osztályharc közeledik a döntő pillanathoz, olyan hevessé, olyan erőssé válik az uralkodó osztályon 

belül, az egész régi társadalmon belül a felbomlási folyamat, hogy az uralkodó osztály egy kis része szakít 

osztályával és csatlakozik a forradalmi osztályhoz, ahhoz az osztályhoz, amely a jövőt kezében tartja. Ahogy 

korábban a nemesek egy része átállt a burzsoáziához, úgy most a burzsoázia egy része átáll a proletariátushoz, 

méghozzá a burzsoá ideológusoknak az a része, akik eljutottak a folyamat elméleti megértéséig.69 

A proletariátus osztállyá, s ezzel politikai párttá szerveződése,70 szolgáltatja végső soron az osztályharc alapját. 

Hogy újra elismételjük: minden osztályharc politikai harc.71 Két szembenálló érdek a fennálló berendezkedés és 

a hatalmi viszonyok megőrzésének és megváltoztatásának tudatos konfliktusa. Az egész eddigi történelem 

fejlődéstörvénye az osztályok mint érdekcsoportok kialakulása, az elnyomó és az elnyomott osztályok 

antagonizmusa és az ebből fakadó forradalmi változás. Egy elnyomott osztály létfeltétele minden 

osztályellentétre épülő társadalomnak. Az elnyomott osztály felszabadítása tehát szükségszerűen maga után 

vonja egy új társadalom megalkotását.72 A történelmi mozgás általános meghatározottságát tehát a 

következőképpen fogalmazhatjuk meg: 

                                                           
6058 Marx, K.: Das Elend der Philosophie. Berlin, 1947, 188. 
61I. m., 187. 
62Marx, K.: „Brief an Bake (Nov. 1871).‖ In: Zur Kritik des Gothaer Programms. Berlin, 1946, 90. 
63Marx, K.: Das Kapital. Berlin, 1953, I. köt., 13. 
64Marx, K.: Das Elend der Philosophie. Berlin; 1947, 142. 
65Marx, K.: „Die moralisierende Kritik und die kritische Moral.‖ In: Mehring, F. (szerk.): Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx 

und Friedrich Engels. Stuttgart, 1920, 467. 
66Marx, K.: Zur Kritik der politischen Ökonomie. Berlin, 1947, 266. 
67Marx, K.: Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. Berlin, 1946, 18. 
68Marx, K.: Das Kapital. Berlin, 1953, 3. köt., 140. 
69Marx, K.–F. Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. Berlin, 1953. 
70Marx, K.–F. Engels: i. m., 87. 
71Marx, K.–F. Engels: i. m., uo. 
72Marx, K.: Das Elend der Philosophie. Berlin, 1947, 188. 
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Minden eddigi társadalom története osztályharcok története.73 

Az osztálynélküli társadalom. – E fejlődés törvényét követve a proletariátus is a burzsoá társadalmon belül 

alakult ki, formálódott osztállyá és indította meg a harcot a burzsoázia ellen. 

Azt jelenti-e ez, hogy a régi társadalom megdöntése után egy új osztályhatalom következik, amely egy újabb 

politikai erőszakban (Gewalt) csúcsosodik ki? Nem. 

A munkásosztály felszabadításának feltétele minden osztály megszüntetése, ahogy a harmadik rend, a polgári 

rend felszabadításának feltétele minden rend megszüntetése volt. 

A munkásosztály a fejlődés folyamán a régi polgári társadalom helyébe egy olyan társulást léptet, amely kizárja 

az osztályokat és ezek ellentétét, s nem lesz benne többé politikai erőszak, mivel a politikai erőszak éppen az 

osztályellentét hivatalos kifejeződése a polgári társadalmon belül. 

Mindaddig a proletariátus és a burzsoázia közti ellentét egy osztály harca egy másik osztály ellen, olyan harc, 

amely – legmagasabb kifejeződési formájában – teljes forradalmat jelent. Csodálkozhatunk-e, hogy egy 

osztályellentétre épülő társadalom – erre a brutális ellentmondásra fut ki, ember és ember összecsapására mint 

végső megoldásra? 

Ne is mondja senki, hogy a társadalmi mozgalom kizárja a politikait. Nincs politikai mozgalom, amely 

egyszersmind ne volna társadalmi mozgalom is. 

Csak a dolgok egy olyan rendjében, ahol nincsenek már osztályok és nincs osztályellentét, szűnik meg a 

társadalmi evolúció politikai forradalomnak lenni.74 [...I 

Babarczy Eszter fordítása 

3. Max Weber: Rendek és osztályok75
 

3.1. 1. Fogalmak 

1.§. „Osztályhelyzetnek”nevezzük 

1. a javakkal való ellátottságnak, 

2. a külső életkörülményeknek és 

3. a megélt életsorsnak 

azt a tipikus esélyét, amely a javak vagy szakképzett tevékenységek fölötti rendelkezési hatalom mértékéből és 

jellegéből (illetve hiányából), valamint abból következik, hogy miként lehet ezt a rendelkezési hatalmat az adott 

gazdasági rendszeren belül bevételek vagy jövedelmek elnyerésére fölhasználni. 

„Osztálynak”az emberek azonos osztályhelyzetben lévő csoportjait nevezzük. 

a. Birtok szerinti osztálynak hívunk egy osztályt, amennyiben az osztályhelyzetet elsődlegesen a birtokkal 

kapcsolatos különbségek határozzák meg. 

b. Nyereség-, illetve kereset szerinti osztálynak nevezünk egy osztályt, amennyiben az osztályhelyzetet 

elsődlegesen a javak vagy szolgálatok piaci értékesítésének lehetőségei határozzák meg. 

c. Társadalmi osztálynak nevezünk minden olyan osztályt, amelyek közt 

i. az egyén életében, vagy 

                                                           
73Marx, K.–F. Engels: Manifest der Kommunistischen Partei. Berlin, 1953, 81. 
74Marx, K.: Das Elend der Philosophie. Berlin, 1947, 188-189. 
75Forrás: Max Weber: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. I. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1987, 
303–308. old. 
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ii. az egymást váltó generációk során könnyen lehetséges – és elég gyakran elő is szokott fordulni –, hogy az 

egyik osztályból átlépnek a másikba. 

Az azonos osztályérdekűek között mind a három osztálytípusban létrejöhetnek társulások (osztályszervezetek). 

De nem feltétlenül jönnek létre: az osztályhelyzet és az osztály önmagában véve csupán azt a tényállást írja le, 

hogy az egyének olyan helyzetben vannak, amelyben tipikus érdekeik azonosak sok más egyén érdekeivel 

(illetve hasonlítanak hozzájuk). Elvben persze mindenféle élvezeti cikk, termelőeszköz, vagyon, üzleti eszköz 

vagy szakképzett tevékenység fölötti rendelkezés más-más osztályhelyzetet teremt, és csak a teljesen 

„tanulatlanok‖, birtok nélküliek és az – állandó foglalkozás híján – alkalmi munkával szerzett keresetből élők 

osztályhelyzete egységes. Az osztályok közti határvonalak nagyon bizonytalanok, és nagyon változó az is, hogy 

mennyire könnyen lehet átlépni az egyik osztályból a másikba. Ennek következtében nagyon változó az is, hogy 

a „társadalmi‖ osztály mennyire egységes. 

a)[-hoz] A pozitív privilégiumokkal rendelkező birtok szerinti osztály elsődlegesen azt jelenti, hogy 

a. tagjai monopolizálják az ellátásra szánt fogyasztási cikkek egy részét – a nagyon magas árú (költségekkel 

legjobban terhelt) cikkeket – a vásárlásnál, 

b. tagjai monopolhelyzetben vannak – és lehetőségük van rá, hogy következetes monopolpolitikát folytassanak 

– az eladásnál, 

c. kizárólag nekik nyílik lehetőségük – felhasználatlan feleslegeik folytán – a vagyonképzésre, 

d. kizárólag nekik vannak lehetőségeik – megtakarításaik folytán – a tőkeképzésre, vagyis arra, hogy 

vagyonukat kölcsöntőkeként fektessék be, és ezzel megszerezzék a vezető (vállalkozói) állások fölötti 

rendelkezést, 

e. rendi kiváltságként monopolizálnak mindent (pl. az előkelő nevelést), ami költséges. 

I. A pozitív privilégiumokat élvező birtok szerinti osztályok tipikus tagjai a járadékosok. Járadékosok lehetnek 

a. az emberek birtokosai (rabszolgatartók), 

b. a földjáradékosok, 

c. a bányájuk után járadékot húzók, 

d. az olyanok, akik különféle berendezések után kapnak járadékot (a munkához szükséges berendezések és 

készülékek birtokosai), 

e. a hajótulajdonuk után járadékot húzók, 

f. a hitelezők, éspedig azok, akik 

a. marhát hiteleznek, 

b. gabonát hiteleznek 

c. pénzt hiteleznek, és végül 

g. az értékpapírjaik járadékát élvezők. 

II. A negatív privilégiumokkal, azaz terhekkel sújtott birtok szerinti osztályok tipikus tagjai 

a. azok, akik maguk is valakinek a birtokában vannak (a nem szabadok, lásd a „rendnél‖), 

b. deklasszált elemek („proletariusok‖, ahogyan az ókorban használták a szót), 

c. adósok, 

d. „szegények‖. 
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A kettő között állnak a „középrendi osztályok‖. Minden olyan réteg idetartozik, amely számára birtoka vagy 

neveltetése megélhetést biztosít. A középrendi osztályok közül egyik-másik „nyereség, illetve kereset szerinti 

osztállyá‖ válhat (a lényegében pozitív privilégiumokkal rendelkező vállalkozók és a negatív privilégiumokkal 

sújtott proletariátus azzá lettek). De nem mindegyik középrendi osztály vált azzá (a parasztok, a kézművesek és 

a hivatalnokok nem váltak azzá). 

A tisztán birtok szerinti osztálytagolódás nem „dinamikus‖, azaz nem vezet szükségképpen osztály harcokhoz és 

osztályforradalmakhoz. A nagyon erősen privilegizált birtok szerinti osztályok, például a rabszolgatartók és a 

sokkal kevesebb pozitív privilégiumot élvező parasztok – vagy akár a deklasszált elemek – között egyáltalán 

nincsenek osztályellentétek, sőt olykor még össze is tartanak (pl. a nem szabadokkal szemben). A birtok szerinti 

osztályok közül csak 

1. a földjáradékosok–deklasszált elemek, illetve 

2. a hitelezők–adósok közti ellentét (amely gyakran a városlakó patríciusok és a vidéken élő parasztok, illetve a 

városi kis kézművesek közti ellentétként jelenik meg)esetében fordul elő, hogy az osztályellentétek 

forradalmi harcokhoz vezetnek. Az ilyen harcok azonban nem feltétlenül a gazdasági rendszer 

megváltoztatását tűzik ki célul, hanem elsődlegesen csupán a birtok elosztásán kívánnak változtatni (birtok 

szerinti osztályok forradalmai). 

Az osztályellentétek hiányára a klasszikus példa a „poor white trash‖ (rabszolgával nem rendelkező fehér 

ember) és az ültetvényesek viszonya a déli államokban. A poor white trash még sokkal négerellenesebb volt, 

mint az ültetvényes, akit ebben a helyzetben gyakran befolyásoltak patriarchális érzelmei. A deklasszált 

elemeknek a birtokosok ellen vívott harcára, valamint a hitelezők–adósok, illetve a földjáradékosok–

deklasszáltak ellentétére az antikvitás nyújtja a legjobb példákat. 

2 §. b)[-hez] A pozitív privilégiumokkal rendelkező nyereség-, illetve kereset szerinti osztály elsődlegesen azt 

jelenti, hogy 

a. tagjai monopolizálják a vezetést a javak előteremtésében, mégpedig annak érdekében, hogy ezzel az 

osztályhoz tartozók számára nyereség-, illetve keresetszerzési lehetőségeket biztosítsanak, és 

b. a politikai és másfajta szervezetek gazdaságpolitikájának befolyásolásával is biztosítják maguknak a 

nyereség-, illetve keresetszerzési lehetőségeket. 

I. A pozitív privilégiumokat élvező nyereség, illetve kereset szerinti osztály tipikus tagjai a vállalkozók: 

a. kereskedők, 

b. hajótulajdonosok, 

c. ipari vállalkozók, 

d. mezőgazdasági vállalkozók, 

e. bankárok és pénzemberek, továbbá bizonyos esetekben: 

f. kimagasló képességű vagy kiváló iskolázottságú „szabad foglalkozásúak‖ (ügyvédek, orvosok, 

művészek), 

g. monopolhelyzetben lévő munkások (mindegy, hogy a saját képességeik, neveltetésük vagy 

iskolázottságuk folytán vannak ilyen helyzetben). 

II. A negatív privilégiumokkal sújtott nyereség, illetve kereset szerinti osztályok tipikus tagjai a munkások, akik 

között a következő – minőségileg különböző – csoportokat különböztethetjük meg: 

a. szakképzettek, 

b. betanítottak, 

c. szakképzetlenek. 
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A pozitív privilégiumokat élvező és a negatív privilégiumokkal sújtott osztályok között is vannak 

„középosztályok”, például az önálló parasztok és a kézművesek. Nagyon gyakran a középosztályokhoz 

sorolhatók továbbá 

a. a hivatalnokok (mind a közhivatalnokok, mind a magánhivatalnokok), 

b. az I.  f) pontban említett szabad foglalkozásúak és a kivételes képességeik (saját képességeik, neveltetésük 

vagy iskolázottságuk) folytán monopolhelyzetben lévő munkások [I. g]. 

c) [-hez] A társadalmi osztályok a következők: 

a. a munkásság mint egész, méghozzá annál inkább, minél automatizáltabbá válik a munkafolyamat, 

b. a kispolgárság és 

c. a vagyontalan értelmiség és a szakképzettek (technikusok, kereskedelmi és másfajta „alkalmazottak‖, a 

hivatalnokok, általában az iskoláztatási költségektől függően egymástól társadalmilag nagyon elkülönülő 

csoportok), 

d. a vagyonuk és műveltségük folytán kiváltságos osztályok. 

Karl Marx: A tőke című művének befejezetlen utolsó része nyilvánvalóan a proletariátus osztályegységének – a 

proletárok közti minőségi különbségek dacára meglévő osztályegységnek – a problémájával kívánt foglalkozni. 

Ebből a szempontból az a döntő, hogy a „szakképzett‖ munka rovására – sőt, olykor még a „szakképzetlen‖ 

munka rovására is – nő a betanított munka (a nem túlságosan hosszú idő alatt a gépek használatára megtanított 

munkások) szerepe. Mindazonáltal a betanított munkások is gyakran szert tehetnek olyan képességekre, 

amelyek monopolhelyzetet biztosítanak a számukra (a takácsok esetében tipikus, hogy olykor már 5 év után 

maximális teljesítményt érnek el!) Korábban minden munkásnak az volt a célja, hogy „önálló‖ kispolgár váljék 

belőle. De ennek megvalósítására egyre kisebb a lehetőség. A következő generációi számára mind az a -hoz 

tartozók, mind a b-hez tartozók esetében a c társadalmi osztályba való „felemelkedés‖ (az, ha valaki 

technikusnak tanul vagy elmegy kereskedősegédnek) viszonylag a legkönnyebb. A d osztály esetében – 

legalábbis több generációt tekintve – egyre inkább igaz az, hogy pénzzel mindent el lehet érni. A c osztály 

[kivált] a bankokban és a részvénytársaságoknál dolgozó hivatalnokok [a magasabb szinteken dolgozó 

hivatalnokok] számára nyitva van a d osztályba való felemelkedés lehetősége. 

Egy osztályon belül akkor jön létre a legkönnyebben társulás a közös cselekvésre, 

a. ha közvetlen érdekellentétről van szó (a munkások például fellépnek a vállalkozókkal szemben, de nem 

lépnek fel a részvényesekkel [szemben], akik pedig valóban „munka nélkül‖ húznak jövedelmet, és a 

parasztok sem lépnek fel a földesurakkal szemben), továbbá 

b. csak, ha nagy tömegek vannak jellegzetesen hasonló osztályhelyzetben, 

c. ha adva az összefogás technikai lehetősége: különösen könnyen meg lehet szervezni például az egy helyen 

összezsúfolódott munkásközösséget (egy műhelybeli közösséget), 

d. csak, ha a vezetés világos célokat tűz ki, amelyeket rendszerint a nem az osztályhoz tartozó személyek 

(értelmiségiek) erőltetnek az osztályra, vagy legalábbis értelmeznek az osztály számára. 

3. §. Rendi helyzetnek nevezzük a társadalmi értékelésben tipikusan szerepet játszó és figyelembe vett pozitív, 

illetve negatív privilégiumokat, amelyek alapja 

a. a jellegzetes életvitel – s ennélfogva 

b. a formális nevelés, éspedig ennek valamilyen 

a. tapasztalati vagy 

b. racionális tana, illetve a megfelelő életformáknak ezek alapján való birtokba vétele, valamint 

c. a származásnak vagy a foglalkozásnak kijáró presztízs. 

A gyakorlatban a rendi helyzet elsősorban 
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a. az egymás közti házasodásban: connubium, 

b. esetleg a közös asztalnál való étkezésben: kommenzalitás, 

c. gyakran: bizonyos kiváltságokhoz kötött nyereség-, illetve keresetszerzési lehetőségek monopoljellegű 

elsajátításában, illetve bizonyos keresetfajták megvető elutasításában, vagy 

d. másfajta rendi konvenciókban („tradiciókban‖) jut kifejezésre. 

Előfordulhat, hogy a rendi helyzet meghatározott módon, vagy több értelemben is az osztályhelyzeten alapul. 

De nem csak az osztályhelyzet határozza meg: a pénz birtoklása és a vállalkozói helyzet önmagában még senkit 

nem tesz alkalmassá arra, hogy egy előkelő rendbe tartozzék – noha előkelő rendi helyzethez vezethet –, mint 

ahogy önmagában a vagyontalanság sem jelent még kizáró okot, noha kizáró ok lehet belőle. Ugyanakkor – más 

tényezőkkel együtt vagy önmagában – a rendi helyzet is meghatározhatja az osztályhelyzetet, de mégsem 

azonos vele. Egy katonatisztnek, hivatalnoknak vagy diáknak a vagyonától függő osztályhelyzete rendkívül 

eltérő lehet, rendi helyzetük mégsem fog különbözni, hiszen neve1tetésük folytán – mindenben, ami rendi 

szempontból döntő – egyforma az életvitelük. 

„Rendnek‖ nevezzük az olyan emberek sokaságát, akik egy szervezeten belül 

a. külön rendi megbecsülést vívnak ki – és esetleg még 

b. külön rendi jellegű monopóliumokat is kapnak. 

A rendek kialakulásában 

a. elsődleges szerepe van a rendre jellemző életvitelnek, ezen belül különösen a hivatásnak (sajátos életvitelű 

rendek, illetve hivatásrendek), 

b. másodlagos szerepe van az örökletesen karizmatikus jellegnek: a rendi származás folytán kijáró presztízsnek 

(születés szerinti rendek), 

c. végül szerepe van a politikai vagy egyházi úri hatalmi jogok monopoljellegű rendi elsajátításának (politikai, 

illetve hierokratikus rendek). 

A rendi születés megkövetelése rendszerint a kiváltságok (öröklődő) elsajátításának – a szervezet általi vagy egy 

arra kijelölt egyén általi elsajátításának – egyik formáját jelentette. A lehetőségek – kiváltképpen az úri [hatalmi 

jogok és szerzési] lehetőségek – végleges elsajátítása mindig könnyen vezet rendek kialakulásához. Ugyanakkor 

a rendek létrejötte is mindig könnyen vezet az úri hatalmi jogok és a szerzési lehetőségek monopoljellegű 

elsajátításához. 

Míg a nyereség-, illetve kereset szerinti osztályok a piachoz igazodó gazdaság talaján jönnek létre, addig a 

rendek kialakulásának és fennmaradásának inkább a szükségleteiket monopoljelleggel, kötelező munkaszolgálat 

alapján vagy feudális szolgáltatások alapján vagy rendi, patrimoniális alapon fedező szervezetek kedveznek. 

„Rendi‖ társadalomról beszélünk, ha a társadalom inkább rendek szerint, „osztály‖társadalomról pedig, ha 

inkább osztályok szerint tagolódik. Az „osztályok‖ közöl a „társadalmi” osztály áll a legközelebb a „rendhez‖, 

és a „nyereség-, illetve kereset szerinti‖ osztály hasonlít rá a legkevésbé. A rendeket, vagy döntő részüket 

gyakran birtok szerinti osztályok alkotják. 

Minden rendi társadalomnak – a rendi életvitel szabályai által kialakított – konvencionális rendje van. Ezért az 

ilyen társadalom gazdasági szempontból irracionális feltételeket szab a fogyasztásnak, és ily módon akadályozza 

a szabad piac kialakulását. Az akadályt a monopoljellegű elsajátítás, valamint az jelenti, hogy a rendi 

társadalomban az egyén nem rendelkezhet szabadon a saját tehetségei – nyereségszerzési lehetőségei és 

keresőképessége – felett. Erről külön lesz szó. 

Fordította: Erdélyi Ágnes 
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4. Max Weber: Hatalommegoszlás a közösségen 
belül: osztályok, rendek, pártok76

 

Minden (nemcsak az "állami") jogrend a felépítésén keresztül közvetlenül hatást gyakorol arra, hogy miként 

oszlik meg a hatalom – a gazdasági hatalom és minden másfajta hatalom is – az adott közösségen belül. 

"Hatalmon" itt egészen általánosan azt értjük, hogy egy vagy több embernek megvan rá az esélye, hogy egy 

közösségi cselekvés végrehajtása során a saját akaratát akár a többi résztvevő ellenállásával szemben is 

érvényesítse. A "gazdasági eredetű" hatalom természetesen nem azonos a "hatalommal" általában. Ellenkezőleg: 

nagyon gyakran a gazdasági hatalom a más okokból fennálló hatalom következtében jön létre. De hatalomra 

nem is csak gazdasági célokból (meggazdagodás céljából) szoktak törekedni. Az is előfordul, hogy a hatalmat – 

a gazdasági hatalmat is – "önmagáért" értékelik, és a megszerzésére irányuló törekvésben nagyon gyakran 

szerepet játszik az a társadalmi "megbecsülés", amely vele jár. De a hatalommal nem mindig jár társadalmi 

megbecsülés. A tipikus amerikai boss, valamint a tipikus nagybani spekuláns tudatosan lemond róla, az pedig 

teljesen általános, hogy éppen a gazdasági hatalmat – különösen a "pusztán" gazdasági, főképpen a "csupasz" 

pénzhez kapcsolódó hatalmat – egyáltalán nem tekintik a társadalmi "megbecsülés" alapjának. Másfelől 

nemcsak a hatalom az alapja a társadalmi megbecsülésnek. A fordítottja is előfordul: társadalmi megbecsülésen 

(presztízsen) is alapulhat – és nagyon gyakran alapult is – hatalom, még gazdasági jellegű hatalom is. A jogrend 

hatalmat és megbecsülést egyaránt biztosíthat. A megbecsülésnek azonban – legalábbis rendszerint – nem a 

jogrend az elsődleges forrása. A jogrend itt is csak járulékos tényező, amely növeli a megbecsülés esélyét, de 

nem mindig szavatolja a birtoklását. Azt a módot, ahogy egy közösségben a társadalmi "megbecsülés" 

megoszlik a résztvevők tipikus csoportjai között, "társadalmi rendnek" nevezzük. A "jogrendhez" ez 

természetesen úgy viszonyul, ahogy a gazdasági rend. Nem azonos vele, hiszen a gazdasági rend a mi 

felfogásunkban csupán az a mód, ahogyan elosztják és felhasználják a gazdasági javakat és szolgáltatásokat. De 

a gazdasági rend természetesen nagymértékben meghatározza a társadalmi rendet, és az utóbbi azután megint 

visszahat a gazdasági rendre. 

Valamely közösségen belül a hatalommegosztás megjelenési formái mármost az "osztályok", a "rendek" és a 

"pártok". 

Az "osztályok" nem közösségek a szó itt használt értelmében, hanem csupán a közösségi cselekvés lehetséges 

(és gyakori) alapját jelentik. Ott fogunk "osztályról" beszélni, ahol 1. nagyszámú ember megélhetési esélyei 

valamilyen sajátos ok következtében egyformán alakulnak, ameddig 2. ez az okozó tényező pusztán javak 

birtoklásához és haszonszerzéshez fűződő gazdasági érdek, mégpedig 3. piaci (áru- vagy munkaerő-piaci) 

feltételek között ("osztályhelyzet"). A legelemibb gazdasági tény, hogy már önmagában az is sajátos 

megélhetési esélyeket teremt, ahogyan az egymással a piacon csere céljából találkozó és versengő sokaságon 

belül a dologi javak birtoklása fölötti rendelkezés megoszlik. A birtokkal nem rendelkezők a határhaszon-

törvény értelmében nem tudnak beszállni a nagyra értékelt javakért folyó versenybe, ahol mindig a vagyonosok 

vannak kedvező helyzetben, és így e javak megszerzése ténylegesen az ő monopóliumukká válik. 

Monopóliummá válik az az esély, hogy valaki csere útján nyereségre tehet szert, mégpedig – egyébként hasonló 

feltételek mellett – mindig azok monopóliumává, akik el vannak látva javakkal, és így nincsenek feltétlenül 

ráutalva a cserére. Ettől nő az erejük, és az árharcban – legalábbis általában – sokkal erősebbek, mint a 

vagyontalanok, akik nem tudnak mást felkínálni, csak a munkájukat: vagy abban a formában, hogy természetben 

elvégeznek bizonyos szolgálatokat, vagy abban a formában, hogy a saját munkájukkal előállított terméket 

kínálják cserére, és mindenképpen túl kell adniuk rajta, ha egyáltalán életben akarnak maradni. Monopóliummá 

válik az a lehetőség, hogy a birtok a "vagyonként" használható dolgok köréből átkerüljön a "tőkeként" 

értékesíthető dolgok körébe, vagyis a birtokkal rendelkezők monopóliumává válik a vállalkozói funkció, és csak 

nekik nyílik esélyük arra, hogy közvetlenül vagy közvetve részesedjenek a tőke nyereségéből. Mindez azon a 

körön belül igaz, ahol tisztán érvényesülnek a piaci feltételek. Az osztályhelyzet szempontjából ennélfogva 

mindig az az alapvető kérdés, hogy valakinek "van", illetve "nincs birtoka", függetlenül attól, hogy ennek az 

árharc vagy a konkurenciaharc során van-e hatása. Ezeken a kategóriákon belül azonban további különbségek 

vannak az osztályhelyzetekben attól függően, hogy milyen jellegű a haszonszerzés céljából értékesíthető birtok 

az egyik oldalon, és milyen jellegűek a piacon felkínálható szolgálatok a másik oldalon. A lakóépületek, 

műhelyek, raktárak vagy bolthelyiségek birtoklása, a mezőgazdaságilag hasznosítható földbirtok és ezen belül a 

kis vagy nagy birtok – ez mennyiségi különbség, de adott esetben minőségi következményekkel járhat –, a 

bányák, szarvasmarhák, emberek (rabszolgák) birtoklása, a különféle ingóságok vagy bármilyen 

haszonszerzésre szolgáló eszköz fölötti rendelkezés, mindenekelőtt pénz vagy különleges, bármikor könnyen 

                                                           
76Max Weber: Gazdaság és társadalom: A megértő szociológia alapvonalai 2/3. KJK, Budapest, 1996. 8. fej., 6., 32-45. o. Köszönettel 
tartozunk Erdélyi Ágnesnek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a szöveg javított változatát. – a szerk. 
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pénzre váltható tárgyak, a saját vagy idegen munkával előállított és fogyasztásra eltérő fokon alkalmas termékek 

fölötti rendelkezés, illetve bármilyen, a kereskedelmi forgalomban működőképes monopóliumok fölötti 

rendelkezés – ezek mind ugyanúgy különbséget jelentenek a birtokkal rendelkezők osztályhelyzetében, mint az, 

hogy milyen "értelmet" tulajdoníthatnak és tulajdonítanak birtokuk – mindenekelőtt pénzt érő birtokuk – 

értékesítésének, és más-más értelmet tulajdoníthatnak neki attól függően, hogy például a járadékosok 

osztályához vagy a vállalkozók osztályához tartoznak-e. Ugyanilyen éles különbségek vannak azok között is, 

akiknek nincs birtoka, és munkájukat vagy szolgálataikat kínálják fel cserére: köztük a felkínált munkák és 

szolgálatok jellege szerint, valamint a szerint alakulnak ki különbségek, hogy folyamatos kapcsolatban állnak-e 

egy átvevővel, vagy esetenként értékesítik a szolgálataikat. Az osztályfogalom szempontjából azonban mindig 

közös vonás az, hogy milyen esélye van valakinek a piacon: ez az esély az, ami közös feltétele az egyének 

sorsának. Ebben az értelemben az "osztályhelyzet" végső soron "piaci helyzet". Az még nem hoz létre igazi 

"osztályt" – csupán az első lépcsőt jelenti az osztály kialakulásához vezető úton –, hogy az állattenyésztő 

népeknél a pőre birtoklás pusztán mint olyan hatására a birtokkal nem rendelkezők rabszolgaként vagy 

jobbágyként a jószág birtokosának hatalmába kerülnek. Kétségtelenül itt jelenik meg azonban első ízben – a 

jószágok kölcsönzésére vonatkozó szabályokban és az állattenyésztő közösségek adósjogának csupasz 

szigorában – a puszta "birtoklás" valami olyasmiként, ami meghatározó az egyének sorsára nézve, és ez éles 

ellentétben áll azzal, amit a földműves munkán alapuló közösségekben látunk. Az adós és a hitelező közti 

viszony első ízben a városokban vált az "osztályhelyzet" alapjává: ott, ahol kialakult valamiféle "hitelpiac" – 

legalább abban a kezdetleges formában, hogy pénzszűke esetén emelkedtek a kamatlábak –, és ahol a 

kölcsönzés ténylegesen a plutokrácia monopóliuma lett. Ezzel kezdődnek az "osztályharcok". Egy olyan 

sokaság viszont, amelyben az emberek sorsát nem az határozza meg, hogy milyen esélyük van arra, hogy a 

javakat vagy a munkájukat a piacon maguk értékesítsék – ilyenek például a rabszolgák –, terminológiánk 

értelmében nem "osztály" (hanem "rend"). 

E terminológia szerint az "osztályt" egyértelműen gazdasági érdekek – éspedig a "piac" létezéséhez kötődő 

érdekek – teremtik meg. Az "osztályérdek" fogalma azonban mégis többértelmű, és – amennyiben nem azt 

értjük rajta, hogy az érintettek bizonyos "átlagának" az osztályhelyzetéből bizonyos valószínűséggel milyen 

irányú érdekek következnek ténylegesen – még csak nem is egyértelműen empirikus fogalom. Az érdekek 

ugyanis, amelyeket egy-egy munkás valószínűleg követni fog, akkor is fölöttébb különböző irányúak lehetnek – 

például attól függően, hogy a szóban forgó szolgálat szempontjából az ő képességét kiválónak, átlagosnak vagy 

rossznak minősítették-e –, ha azonos az osztályhelyzet, és egyébként is azonosak a körülmények. Ugyancsak 

különböző irányúak lehetnek az érdekek attól függően, hogy az "osztályhelyzetből" kialakult-e olyan közösségi 

cselekvés, amelybe az azonos osztályhelyzetűek többé-kevésbé nagy része bekapcsolódik, vagy egyenest 

valamilyen társulás (például "szakszervezet") alakult ki, amelytől az egyén bizonyos eredményeket várhat, vagy 

nem alakultak ki ilyenek. Az, hogy a közös osztályhelyzetből valamilyen társulás vagy akárcsak közösségi 

cselekvés alakul ki, egyáltalán nem általános jelenség. Inkább az az általános, hogy a közös osztályhelyzet 

hatására csupán valamilyen lényegében azonos fajta reagálás, vagyis (az általunk választott terminológia szerint) 

"tömegcselekvés" jön létre, vagy még ez sem következik be. Gyakori továbbá az is, hogy csak valamilyen 

határozatlan körvonalú közösségi cselekvés alakul ki, mint mondjuk a munkások "zúgolódása", amely a korai 

keleti etikában azt jelentette, hogy erkölcsileg helytelenítik az őket dolgoztató úr magatartását. Ennek 

feltehetőleg ugyanaz volt a gyakorlati jelentősége, mint annak az éppen a legutóbbi idők ipari fejlődésében 

megint egyre inkább tipikus jelenségnek, hogy a munkásság hallgatólagos egyetértéssel "lassítja" a munka 

ütemét (szándékosan csökkenti a teljesítményt). Az, hogy az egy osztályhoz tartozók "tömegcselekvése" 

mennyiben válik "közösségi cselekvéssé", és adott esetben "társulássá", az általános – és különösen az 

intellektuális jellegű – kulturális feltételeknek, valamint annak függvénye, hogy mennyire élesek a kialakult 

ellentétek, főképpen pedig attól függ, hogy mennyire átlátható az "osztályhelyzet" okai és következményei 

között fennálló összefüggés. A tapasztalatok egyöntetűen azt mutatják, hogy bármilyen erős legyen is a 

megélhetési esélyek differenciálódása, ez önmagában soha nem vezet "osztálycselekvéshez" (az egy osztályhoz 

tartozók közösségi cselekvéséhez). Ehhez még az is kell, hogy világosan felismerhető legyen, milyen 

feltételekhez kötött és milyen hatásokat eredményez az osztályhelyzet. Csak ekkor lehetséges ugyanis, hogy a 

megélhetési esélyekben mutatkozó éles ellentéteket ne úgy érzékeljék, mint valami adottságot, amit 

mindenképpen el kell fogadni, hanem úgy fogják föl, mint ami vagy 1. a birtok adott elosztásából, vagy 2. a 

konkrét gazdasági rend szerkezetéből következik, s ne csak időszakosan és irracionális cselekedetekkel 

tiltakozzanak ellene, hanem racionális társulás létrehozásával reagáljanak. Az első kategória alá sorolható 

sajátosan pőre és átlátható "osztályhelyzetek" az ókori és középkori városi centrumokban fordultak elő, 

mégpedig főképpen olyankor, amikor nagy vagyonok halmozódtak föl azoknál, akik az illető helyen előállított 

ipari termékek vagy élelmiszerek kereskedelmét ténylegesen monopolizálták. Megtalálható volt ez továbbá a 

legkülönbözőbb korokban a mezőgazdaságban is, abban az esetben, ha a földet növekvő mértékben próbálták 

haszonszerzés céljából kiaknázni. Arra, ami a második kategória alá tartozik, a modern "proletariátus" 

osztályhelyzete a legfontosabb történeti példa. 
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Minden osztály a megtestesítője lehet tehát valamilyen "osztálycselekvésnek" – amelynek számtalan formája 

lehetséges –, de nem kell feltétlenül annak lennie, és maga az osztály sem mindig közösség: aki fogalmilag 

egyenértékűnek tekinti a közösségekkel, az könnyen melléfoghat. Az igaz, hogy az egyforma osztályhelyzetben 

lévő emberek a világosan érzékelhető szituációkra – mint amilyen a gazdasági helyzetük – rendszerint olyan 

tömegcselekvéssel reagálnak, amely a nagy átlag érdekeinek a leginkább megfelel, de ez a körülmény egyáltalán 

nem jogosít fel az "osztály" és az "osztályérdek" fogalmának áltudományos használatára, amely ma sokfelé 

elterjedt, és amely klasszikus módon jut kifejezésre egy tehetséges írónak abban a megállapításában, hogy az 

egyén tévedhet ugyan az érdekeit illetően, az "osztály" azonban "tévedhetetlen", ha az érdekeiről van szó. 

Az osztályok tehát önmagukban nem "alkotnak" közösségeket, mégis úgy fest, hogy osztályhelyzetek csakis a 

közösséggé válás talaján jönnek létre. Csupán arról van szó, hogy az a közösségi cselekvés, amely 

osztályhelyzeteket hoz létre, nem az azonos osztályhoz tartozóknak a cselekvése, hanem olyan cselekvés, amely 

különböző osztályokhoz tartozók között megy végbe. A munkás és a vállalkozó osztályhelyzetét közvetlenül 

meghatározó közösségi cselekvés például a munkaerőpiac, az árupiac és a kapitalista üzem. A kapitalista üzem 

létezése viszont a maga részéről megintcsak egy nagyon különleges fajta közösségi cselekvés meglétét 

feltételezi: olyan közösségi cselekvését, amely a javak birtoklását pusztán mint olyat védi, különösen pedig azt 

védelmezi, hogy az egyén elvileg szabadon rendelkezhessen a termelő eszközök fölött. Vagyis a kapitalista 

üzem létezésnek az a feltétele, hogy létezzen "jogrend", mégpedig sajátos fajta jogrend. Mivel mindenféle 

osztályhelyzet elsősorban a pőre birtoklásból mint olyanból eredő hatalmon alapul, hatása akkor érvényesül a 

legtisztábban, ha a kölcsönös kapcsolatok összes többi meghatározó tényezője csaknem teljesen jelentéktelenné 

válik. Ekkor ugyanis a birtoklásból fakadó hatalmat a piacon csaknem korlátlanul érvényre lehet juttatni. A 

kendőzetlen piaci elv következetes érvényülését akadályozó tényezők közé tartoznak mármost a "rendek", 

melyek ebben az összefüggésben először csak ilyen szempontból érdekesek a számunkra. Mielőtt röviden 

szemügyre vesszük őket, annyit még meg kell jegyeznünk, hogy az (itt használt értelemben vett) "osztályok" 

közti ellentétek közelebbi fajtáiról általánosságban nem sokat tudunk mondani. Azt a nagy átalakulást, amely a 

múltban kezdődött, és még jelenleg is tart, nagyjából – némi pontatlanságot is bekalkulálva – úgy lehet 

összefoglalni, hogy fokozatosan más lett az osztályhelyzetre hatást gyakorló harc terepe: a fogyasztási hitelekért 

folyó harc először átkerült az árupiacra, ahol konkurenciaharc lett belőle, azután pedig a munkaerőpiac lett a 

terepe, ahol árharccá alakult át. Az ókori "osztályharcokban" – amennyiben azok valóban "osztályharcok", és 

nem inkább rendi harcok voltak – mindenekelőtt olyan eladósodott parasztok (és rajtuk kívül persze még 

kézművesek) harcoltak a városokban lakó hitelezők ellen, akiket adósrabszolgaság fenyegetett. Az 

adósrabszolgaság ugyanis az állattenyésztő népeknél, és még inkább a kereskedelmet – kivált a tengeri 

kereskedelmet – folytató városokban megszokott következménye volt a vagyoni különbségek kialakulásának. 

Az adósi kötelem mint olyan egészen Catilina koráig osztálycselekvést váltott ki. Ehhez társult – azzal 

párhuzamosan, hogy a városi ellátást egyre inkább a kívülről szállított gabona biztosította – az élelmiszerekért, 

elsősorban a kenyérellátásért és az alacsony kenyérárakért vívott harc, amely az ókorban és a középkorban végig 

folyt, és a birtokkal nem rendelkezőket egy csoportba tömörítette azokkal szemben, akiknek valóban érdeke 

fűződött a kenyér árának drágításához, vagy akikről úgy vélték, hogy érdekük fűződik hozzá. Ez a harc azután 

általában minden olyan árura kiterjedt, amely az életvitel vagy akár a kézművesmunka és a termelés 

szempontjából lényeges volt. Bérharcokról az ókorban és a középkorban alig beszélhetünk: ilyesmi egészen az 

újkorig csak elszórtan alakult ki, és csak lassan vált hevesebbé. A bérharcokat nemcsak a rabszolgafelkelések, 

hanem az árupiacon folyó harcok is háttérbe szorították. 

Monopóliumok, elővétel, felvásárlás, a piacra szánt áruk visszatartása a végett, hogy így felhajtsák az árakat – 

ezek ellen tiltakoztak az ókorban és a középkorban azok, akik nem rendelkeztek birtokkal. Ma viszont a 

munkabér alakulása a központi kérdés. Az átmenetet azok a harcok jelentik, amelyek a piachoz jutásért és a 

termékek árának kialakításáért folytak a bedolgozató vállalkozók és a háziipari munkát végző kézművesek 

között az újkorba való átmenet idején. Egészen általános jelenség – amelyet ezért itt is említeni kell –, hogy a 

piaci helyzettől függő osztályellentétek azok között szoktak a legélesebbek lenni, akik az árharcban valóban 

közvetlenül mint ellenfelek érintettek. Nem a járadékosra, részvényesre, bankárra haragszik a munkás – noha az 

ő kasszájukba részint több nyereség, részint "kevesebb munkával szerzett" nyereség folyik be, mint a gyáros 

vagy az üzemigazgató kasszájába –, hanem szinte kizárólag az utóbbiak ellen fordul a haragja, mivel ők 

közvetlen ellenfelei az árharcban. Ennek az egyszerű tényállásnak nagyon sokszor döntő befolyása volt arra, 

hogy az osztályhelyzet milyen szerepet játszott a politikai pártok kialakulásában. Lehetővé tette például a 

patriarchális szocializmus különböző válfajait, valamint a fenyegetett rendi rétegek – korábban legalábbis – 

gyakori kísérleteit arra, hogy szövetkezzenek a proletariátussal a "burzsoázia" ellen. 

A rend – ellentétben az osztállyal – rendszerint közösség, még akkor is, ha gyakran formátlan közösség. 

Szemben a tisztán gazdaságilag meghatározott "osztályhelyzettel", "rendi helyzetnek" fogjuk nevezni az emberi 

életsors minden olyan tipikus összetevőjét, amelyet az határoz meg, hogy milyen sajátos – pozitív vagy negatív 

– társadalmi megítélés alá esik a sok ember valamilyen közös tulajdonságához kapcsolódó "becsület". A 
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becsület kapcsolódhat az osztályhelyzethez is: az osztályok közti különbségek nagyon sokféleképpen 

összekapcsolódnak a rendi különbségekkel, és mint korábban megjegyeztük, a birtoklás mint olyan hosszú távon 

rendszerint – ha nem is mindig, de rendkívül gyakran – rendi érvényességre tesz szert. Az egész világon 

mindenütt azt látjuk, hogy az önállóan gazdálkodó szomszédsági szervezetekben nagyon gyakran egyszerűen a 

leggazdagabb ember a "főnök", amiből sokszor pusztán az az előny származik, hogy nagyobb a becsülete. Az 

úgynevezett tiszta – vagyis az egyéneket rendi szempontból egyáltalán nem osztályozó, és nekik rendi 

kiváltságokat nem juttató –, modern "demokráciában" előfordul például, hogy csak azok táncolnak egymással, 

akiknek családja nagyjából egyforma adózási osztályba tartozik (ezt mesélik például egyes svájci 

kisvárosokról). A rendi becsületnek azonban nem kell feltétlenül valamilyen "osztályhelyzethez" kapcsolódnia, 

s inkább az szokott előfordulni, hogy élesen szembenáll a pőre birtoklásra mint olyanra támasztott igényekkel. 

Ugyanahhoz a rendhez birtokosok és birtokkal nem rendelkezők is tartozhatnak, és gyakran tartoznak is, aminek 

akkor is erősen érezhetők a következményei, ha hosszú távon nagyon kétes lehet ez az "egyenlő" társadalmi 

megítélés. Az amerikai "gentleman" rendi egyenlősége például abban jut kifejezésre, hogy eltekintve az 

"üzemben" uralkodó, tisztán szakmai eredetű alárendeltségtől, szigorúan tilosnak számít – legalábbis ott, ahol 

még a régi hagyomány van érvényben –, hogy akár a leggazdagabb "főnök" megengedje magának, mondjuk 

esténként a klubban, biliárdozás közben vagy a kártyaasztalnál, hogy valamilyen értelemben ne teljesen 

egyenrangúként kezelje a "segédjét", és éreztesse vele azt a "rangbeli" különbséget jelző, leereszkedő 

"jóakaratot", amelyet a német főnök soha nem képes száműzni az érzéseiből és a viselkedéséből. Ez volt az 

egyik legfontosabb oka annak, hogy Amerikában a német klubrendszer soha nem rendelkezett olyan vonzerővel, 

mint az amerikai. 

A rendi becsület tartalma mindenekelőtt abban szokott kifejezésre jutni, hogy mindenkitől, aki a rend körébe 

akar tartozni, megkövetelik, hogy sajátos fajta életvitele legyen. Ezzel függ össze az is, hogy a nem gazdasági, 

illetve másfajta üzleti vagy "dologi" célokat szolgáló érintkezést, vagyis a "társasági" érintkezést – főleg a 

normálisnak számító konnubiumot sorolják ide – a rendhez tartozók körére kell korlátozni, aminek akár teljes 

endogám bezárkózás lehet a következménye. Amint már nem pusztán arról van szó, hogy bizonyos egyének 

társadalmilag irreleváns módon utánoznak valamilyen idegen életvitelt, hanem ilyen jellegű, egyetértésen 

alapuló közösségi cselekvéssel találkozunk, megindul a rendek kialakulása. Jellegzetesen ez megy végbe az 

Egyesült Államokban, ahol az öröklött demokráciából a konvencionális életvitel talaján manapság bontakozik ki 

a "rendi" tagolódás. Például az történik, hogy csak egy bizonyos utca ("the Street") lakóját tekintik a "society" 

tagjának, csak vele lehet társaságilag érintkezni, csak őt lehet látogatni, illetve meghívni. Mindenekelőtt 

azonban az a jellemző, hogy a society tagjai, köztük a férfiak is, olyan szigorúan alávetik magukat a mindenkori 

uralkodó divatnak, ami nálunk ismeretlen. Ez náluk annak a jele, hogy az illető igényt tart rá, hogy 

gentlemannek tekintsék. Ennek következtében – legalábbis prima facie – a divat követésén múlik, hogy 

csakugyan annak tekintik-e. Ez legalább olyan fontos ahhoz, hogy esélye legyen például állást szerezni, "jó" 

üzletekbe betársulni, mindenekelőtt pedig "tekintélyes" családokkal érintkezni, és onnan nősülni, mint nálunk a 

"párbajképesség". Egyéb tekintetben néhány régen letelepedett (és ennek megfelelően természetesen jómódú) 

család (azok, akiket úgy neveznek, hogy "F.F.V." = "first families of Virginia"), illetve Pocahontasnak, az 

"indián hercegnőnek", vagy a zarándok atyáknak valódi vagy állítólagos leszármazottai, knickerbockerek, azaz 

egy különösen zárt szekta tagjai és mindenféle – a többiektől bármely jegyében elütő – körökhöz tartozók azok, 

akik úgyszólván bitorolják a "rendi" becsületet. Ebben az esetben merőben konvencionális tagolódásról 

beszélhetünk, amely lényegében (mint eredetét tekintve csaknem minden rendi "becsület") bitorláson alapul. 

Innen azonban könnyű eljutni a (pozitív és negatív) jogi privilégiumokhoz, és mindenütt be is járják ezt az utat, 

mihelyt a társadalmi rend meghatározott tagolódása csakugyan "gyökeret vert", és a gazdasági hatalom 

megosztásának stabilizálódásával maga is megszilárdul. Ahol a végső konzekvenciákat is levonják, ott a rend 

zárt "kaszttá" alakul. Ez annyit jelent, hogy a rendi elkülönülésnek a konvencionális és jogi biztosítékon kívül 

rituális biztosítéka is van abban a formában, hogy a "magasabb" kaszthoz tartozó számára rituálisan 

tisztátalannak számít mindenféle testi érintkezés egy "alacsonyabbrendűnek" tekintett kaszt tagjával. Vallási 

szempontból ez olyan szégyenfolt, amelyért bűnhődni kell. Az elkülönülést az is szavatolta, hogy az elkülönült 

kasztok részben külön kultuszt is létrehoztak, és külön isteneket alkottak maguknak. 

A rendi tagolódás természetesen általában csak ott vezet ilyen szélsőséges következményekhez, ahol 

"etnikainak" tekintett különbségeken alapul. A "kaszt" éppen a vérrokonságba vetett hiten alapuló, kifelé 

elzárkózó – a kívülállókkal nem házasodó és nem érintkező – "etnikai" közösségek egymással való 

"társulásának" szokásos formája. Erre a "pária"-népek nyújtanak példát: ez a jelenség az egész világon elterjedt, 

és alkalmilag már szóltunk róla. Ezeknek a közösségeknek sajátos – kézműves vagy másfajta – foglalkozási 

hagyományai vannak, tagjaik etnikailag közös eredetűnek hiszik magukat, és ápolják ezt a hitet, s ha netán 

"szétszóratásban" élnek, szigorúan elzárkóznak minden olyan személyes érintkezéstől, amely nem 

elkerülhetetlen. Beékelődnek más politikai közösségek[be], s bár jogi szempontból kétes a helyzetük, de 

megtűrik őket – sőt, gyakran kiváltságokat is kapnak –, mivel gazdaságilag nélkülözhetetlenek: a zsidók 
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helyzete jelenti a legjobb történeti példát erre. A szélsőségesen túlhajtott, "kaszttá" merevült "rendi" és a pusztán 

"etnikai" jellegű elkülönülés struktúrája abban különbözik, hogy az előbbiben társadalmilag vertikálisan egymás 

fölé rendelődnek az utóbbiban horizontálisan kötetlenül egymás mellett élő etnikumok. Szabatos formában ezt 

úgy lehet kifejezni, hogy ilyenkor valamilyen átfogó társulás politikai jellegű közösségi cselekvésben fogja 

össze az etnikailag elkülönült közösségeket. Hatását tekintve pedig éppen abban különbözik a kétfajta 

elkülönülés, hogy [míg] az etnikumok egymás mellett élése – amelyből a kölcsönös ellenszenv és megvetés 

fakad – minden etnikai közösség számára lehetővé teszi, hogy a saját becsületét tartsa a legtöbbre, [addig] a 

kaszttagolódás olyan társadalmi hierarchiát teremt, melyben a kiváltságos kasztoknak és rendeknek elismerten 

"nagyobb" a "becsülete", mert itt a különböző etnikumok különböző "funkciókat" kapnak a politikai társuláson 

belül (harcosok, papok, és a – háború és az építkezések miatt – politikai szempontból fontos kézművesek). Még 

a legmegvetettebb párianépek (például a zsidók) is őrizni és valahogyan ápolni szokták azt, ami az etnikai és 

rendi közösségeket egyformán jellemzi: a saját különleges "becsületükbe" vetett hitet. Csak éppen a hátrányosan 

megkülönböztetett "rendeknél" a "méltóságérzés" – a társadalmi becsületnek és azoknak a konvencionális 

igényeknek a szubjektív lecsapódása, amelyeket a kiváltságos "rendek" támasztanak tagjaiknak életvitelével 

szemben – a szokásostól eltérő, sajátságos jelleget ölt. A kiváltságos rendek méltóságérzése természetszerűleg a 

saját – önmagukon nem túlmutató – "létükhöz", a saját "szépségükhöz és rátermettségükhöz" (καλo-καγαθια) 

kapcsolódik. Az ő birodalmuk "evilági", a jelennek él, és a nagyszerű múltból merít erőt. A hátrányosan 

megkülönböztetett rétegek méltóságérzése viszont természetszerűleg [csakis] a jelenen túli, evilági vagy 

túlvilági jövőhöz kapcsolódhat, más szavakkal, az a hit élteti, hogy a gondviseléstől kapott "küldetést" kell 

teljesítenie, és hogy mint "kiválasztott népnek" különleges becsülete van Isten előtt. Ők tehát vagy abból merítik 

erejüket, hogy a túlvilágon "az utolsókból lesznek az elsők", vagy abból, hogy el fog jönni egy evilági üdvözítő, 

és felmutatja a világnak a lenézett párianép (a zsidók) vagy páriasorban élő rend rejtve őrzött becsületét. Ez az 

egyszerű tényállás – melynek jelentőségéről már más összefüggésben is szó esett77 – a forrása a pária sorban élő 

rendek sajátos vallásosságának, nem pedig a "ressentiment", melyet Nietzsche oly erősen hangsúlyoz sokak által 

csodált alkotásában (a "Genealogie der Moral"-ban). A Nietzsche által adott jellemzés egyébként – mint láttuk – 

csak bizonyos határok között illik rá a párianépek körében ápolt sajátos vallásosságra, Nietzsche egyik fő 

példájára (a buddhizmusra) pedig egyáltalán nem illik rá. Egyébként az eredetét tekintve az etnikumból 

kialakuló rendi tagolódás egyáltalán nem általános jelenség. Éppen ellenkezőleg. És mivel az "etnikai" 

együvétartozás szubjektív érzése korántsem mindig objektív "faji különbségeken" alapul, joggal mondhatjuk, 

hogy kivétel nélkül mindig csak a konkrét eset ismeretében dönthető el az a kérdés, hogy a rendi tagolódás 

végső soron faji jellegű alapokra vezethető-e vissza. Nagyon sokszor éppenhogy a "rend" az az eszköz – mivel 

nagymértékben exkluzív, és az alkalmasnak minősülő személyek (a lovagi rend esetében: katonáskodásra 

testileg és lelkileg alkalmas személyek) kiválasztásán alapul –, amelynek segítségével egy tiszta antropológiai 

típus kitenyészthető. Az alkalmas személyek kiválasztása azonban távolról sem az egyetlen vagy a leggyakoribb 

útja a rendek kialakulásának: a politikai hovatartozás vagy [az] osztályhelyzet a kezdetektől fogva legalább 

ugyanilyen gyakran volt meghatározó tényező, ma pedig túlnyomórészt ezek [határozzák meg] a rendek 

kialakulását. A "rendhez méltó" életvitel lehetőségének ugyanis természetesen gazdasági feltételei is szoktak 

lenni. 

A rendi tagolódás gyakorlatilag mindenütt együttjár az eszmei és anyagi javak vagy esélyek általunk tipikusnak 

tekintett monopóliumával. A mindig távolságtartáson és exkluzivitáson nyugvó, sajátos rendi becsület, valamint 

a belőle fakadó előnyök mellé mindenféle materiális monopólium is felsorakozhat. A becsületből olyan előnyök 

adódnak, mint az előjog bizonyos viseletre vagy bizonyos fajta, másoknak tabuval tiltott ételek fogyasztására, 

továbbá előjog a fegyverviselésre – ennek fölöttébb jól érzékelhető következményei vannak –, és bizonyos 

művészetek nem hivatásos, inkább dilettáns jellegű művelésére (játékra bizonyos hangszereken stb.). 

Természetesen éppen a materiális monopóliumok a leghatékonyabb motívumai a rendi exkluzivitás 

kialakulásának: az ugyan ritkán fordul elő, hogy csakis nekik legyen szerepük ebben, de valamilyen mértékben 

szinte mindig van szerepük benne. A rendi házasság esetében a lánykérési monopóliumnak – annak, hogy a 

körhöz tartozó leányok kezét kizárólag a rend tagjai kérhetik meg –, legalább ugyanolyan jelentősége van, mint 

a lányaikról gondoskodni kívánó családok érdekének: nekik is érdekük fűződik a monopóliumhoz, mert így a 

körhöz tartozó, potenciálisan szabad férfiak kizárólag a körből házasodnak. Ha növekszik a rendi bezárkózás, az 

olyan konvencionális előnyök, mint az elsőbbség bizonyos állások betöltésénél, jogilag biztosított 

monopóliummá válnak, és ez egészen odáig mehet, hogy kizárólag bizonyos körülhatárolt rendi csoportok 

tölthetnek be bizonyos hivatalokat. Bizonyos fajta javak – a "lovagi javak" például jellegzetes módon 

mindenütt, gyakran a jobbágybirtok is, és végül bizonyos kereső foglalkozások – rendi monopóliummá válnak. 

Mégpedig mind pozitív értelemben, azaz úgy, hogy e javakat csakis az illető rend tagjai birtokolhatják, és e 

foglakozásokat csak ők űzhetik, mind pedig negatív értelemben, azaz úgy, hogy a rend tagjainak – a rendre 

jellemző életvitel megőrzése érdekében – nem szabad ilyen javakat birtokolniuk és ilyen foglalkozásokat 

                                                           
77Lásd: Max Weber: Gazdaság és társadalom: A megértő szociológia alapvonalai 2/1. KJK, Budapest, 1992. 5. fej., 7.§. (194. skk.), illetve 
Max Weber: Vallásszociológia. Helikon, Budapest, 2005. 134. skk. 
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űzniük. Annak következtében ugyanis, hogy a rendi "becsület" szempontjából döntő szerepe van az 

"életvitelnek", a "rendek" mindennemű konvenció jellegzetes őrzői: az élet mindenféle "stilizálása" – bármilyen 

formában nyilvánuljon is meg – vagy rendi eredetű, vagy legalábbis rendi módon hagyományozódik tovább. 

Noha a rendi konvenciók között mindig nagy különbségek vannak, az alapelveket illetően e konvenciók – főleg 

a különlegesen kiváltságos rendek esetében – mégis bizonyos tipikus vonásokat mutatnak. Teljesen általános 

jelenség, hogy a kiváltságos rendi csoportok a közönséges fizikai munkát a rendhez méltatlannak tartják. Ez ma 

már – szemben a régi, ezzel teljesen ellentétes hagyománnyal – Amerikában is kialakulóban van. Nagyon 

gyakran szoktak mindenféle racionális haszonszerző tevékenységet és különösen minden "vállalkozói 

tevékenységet" a rendhez méltatlannak tartani, továbbá a művészi és irodalmi munka is lealacsonyítónak számít, 

ha keresetszerzésre használják, vagy legalábbis akkor, ha kemény fizikai erőfeszítést igényel, mint például a 

szobrász [esetében], aki éppúgy poros köpenyben dolgozik, mint a kőfaragó. Elfogadható viszont rendi 

szempontból a szalonhoz hasonló műteremben való festés, és a muzsikálás egyik-másik formája. 

Az a nagyon gyakori jelenség, hogy a "haszonszerző tevékenységet" mint olyat a rendhez méltatlan 

tevékenységnek tartják, egyenes következménye a "rendi" elven alapuló társadalmi rendnek, és annak, hogy ez a 

rend ellentétes a hatalommegosztás tisztán piaci jellegű szabályozásával. A jelenségnek persze más okai is 

vannak, de ezeket később fogjuk érinteni. A piac és a piacon végbemenő gazdasági folyamatok – ahogy láttuk – 

nincsenek "tekintettel a személyre": itt "dologi" érdekek uralkodnak. A piac nem ismeri a "becsületet". A rendi 

elven alapuló rend viszont éppenhogy a "becsület" és a rendi életvitel szerint tagolódik. Ezért alapjaiban 

veszélyezteti az, ha a puszta gazdasági szerzés és a puszta, mezítelen – a renden kívüli eredet bélyegét még 

magán viselő –, merőben gazdasági hatalom mint olyan mindenkinek, aki ilyen hatalomhoz jut, ugyanolyan 

"becsületet" ad, mint amilyet a rendi tagolódás által érintettek az életvitelükre hivatkozva igényelnek maguknak. 

Ráadásul, akinek gazdasági hatalma van, annak végeredményben nagyobb becsületet ad, hiszen egyébként 

egyforma rendi becsület esetén a birtok – akkor is, ha nem vallják be – mindenütt valamiféle többletet jelent. 

Ezért van az, hogy akiket a rendi tagolódás érint, azok mindig rendkívül élesen kikelnek az olyan igények ellen, 

amelyeket pusztán azon az alapon támaszt valaki, hogy gazdaságilag megszedte magát, és többnyire azok 

kelnek ki a legélesebben ellene, akik a leginkább fenyegetve érzik magukat. Jól látható ez a különbség, ha 

megnézzük, milyen tisztelettel kezeli a parasztot, mondjuk Calderon, s ugyanakkor ezzel szemben milyen 

nyilvánvalóan megveti a "csőcseléket" Shakespeare. Itt az a mindenütt jól ismert és folyton visszatérő tényállás 

jut kifejezésre, hogy más reakciót vált ki a rendi tagolódás, ha biztos lábakon áll, és mást, ha gazdaságilag már 

megingott. A kiváltságos rendi csoportok éppen ezért soha nem fogadják be igazán fenntartás nélkül a 

"parvenüt" – még akkor sem, ha életvétele teljesen alkalmazkodott az övékéhez –, hanem csak az utódokat, akik 

már rétegük rendi konvenciói szerint nevelkedtek, és személy szerint soha nem ejtettek foltot a rendi becsületen 

azzal, hogy haszonszerző munkát végeztek. – 

Ennek megfelelően csupán egyetlen – bár kétségkívül nagyon fontos – mozzanat tekinthető teljesen általánosan 

a rendi tagolódás hatásának: az, hogy a rendi tagolódás akadályozza a szabad piac fejlődését. Elsősorban 

azoknak a javaknak az esetében akadályozza, amelyeket monopóliumok révén közvetlenül kivonnak a szabad 

forgalomból. Így vonták ki akár jogilag, akár konvenciókra támaszkodva például az öröklött javakat a rendiként 

jellemezhető korszakban sok görög városban és eredetileg Rómában is (erre vall a régi formula, amelyet a 

tékozlók gondnokság alá helyezésénél alkalmaztak). De nemcsak az öröklött javakat, hanem a lovagi javakat, 

paraszti javakat és papi javakat is – mindenekelőtt pedig az iparos- és kereskedő céhek vevőkörét – kivonták a 

szabad forgalomból. Ez korlátozza a piacot, és háttérbe szorítja azt a hatalmat, amely merőben a birtoklásból 

pusztán mint olyanból ered, és amely rányomja bélyegét az "osztályok kialakulására". Ennek nagyon különböző 

irányú hatásai lehetnek, és természetesen egyáltalán nem szükségszerű, hogy hatására tompulnak a gazdasági 

helyzetből adódó ellentétek: éppen ellenkezőleg, gyakran kiéleződnek. De az kétségtelen, hogy a mai 

értelemben vett – valóban szabad – piaci versengésről sehol nem lehet beszélni, ahol a közösséget olyan erősen 

áthatja a rendi tagolódás, mint ahogy az ókor és a középkor valamennyi politikai közösségében. Van azonban 

még valami, aminek nagyobb a hordereje, mint annak, hogy bizonyos javak közvetlenül ki vannak zárva a 

piacról. Ez pedig az a körülmény, hogy – a rendi elven és a tisztán gazdasági elven alapuló társadalom említett 

ellentétéből következően – a rendi becsület fogalma a legtöbb esetben egyenest megveti, és egyáltalában 

elutasítja a piac jellemző sajátosságát, az alkut: mind a rendhez tartozó társak közti alkudozást, mind pedig – 

olykor – egy-egy rend tagjai és mások közti alkudozást általában. Ezért mindenütt vannak olyan rendek – és 

többnyire ezek a legbefolyásosabbak –, amelyeknek tagjai nem folytathatnak nyíltan haszonszerző 

tevékenységet, mert az ilyesmiben való részvétel foltot ejt a becsületükön. 

Azt lehetne tehát mondani – noha ez meglehetősen erős leegyszerűsítés –, hogy az "osztályok" a javak 

termeléséhez és megszerzéséhez fűződő viszonyok szerint tagolódnak, a "rendek" pedig a javak fogyasztásában 

való részvételük elvei szerint, aminek megjelenési formáját sajátos fajta "életvitelük" jelenti. A "hivatásrend" is 

"rend", azaz rendszerint csak sajátos – és adott esetben a foglalkozás által meghatározott – "életvitele" folytán 

tarthat a siker reményében igényt társadalmi "becsületre". A különbségek persze gyakran elmosódnak, és ma 
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éppen az olyan rendi közösségek mutatnak viszonylag nagyfokú közömbösséget a haszonszerzéssel szemben, 

amelyek a legélesebben elkülönültek abból a szempontból, hogy mi jelenti rendi "becsületüket". Az indiai 

kasztok – persze csak bizonyos, nagyon világosan rögzített határok között – megengedik a "haszonszerzést", és 

a legkülönfélébb formákban törekedni is szoktak rá, főleg a bráhmanák. 

Arról, hogy milyen általános gazdasági feltételek mellett kerekedik felül a "rendi" tagolódás, az eddigi 

megállapításokkal összhangban egészen általánosan csak annyit lehet mondani, hogy ha a javak megszerzése és 

elosztása biztos alapokon nyugszik – ha bizonyos mértékű (viszonylagos) stabilitás van –, az kedvez neki, 

viszont minden megrázkódtatás és technikai-gazdasági átalakulás veszélyezteti, és ilyenkor inkább az 

"osztályhelyzet" kerül előtérbe. Rendszerint azok a korszakok a technikai-gazdasági átalakulások korszakai, 

amelyekben a csupasz osztályhelyzet válik jelentőssé. Amikor viszont a gazdasági átrétegződési folyamatok 

lelassulnak, mindig azonnal kibontakoznak a "rendi" képződmények, és helyreáll a társadalmi "becsület" 

jelentősége. – 

Míg az "osztályok" voltaképpeni hazája a "gazdasági rend", a "rendek" pedig a "társadalmi rendben", vagyis a 

"becsület" elosztásának a szférájában lelnek hazára – s innen kiindulva kölcsönösen befolyásolják egymást, 

valamint a jogrendet, amely azután vissza is hat rájuk –, addig a "pártoknak" elsődlegesen a "hatalom" szférája 

ad otthont. A pártok cselekvése társadalmi "hatalomra", azaz valamilyen közösségi cselekvés befolyásolására 

irányul. Az mindegy, hogy milyen tartalma van a közösségi cselekvésnek: egy társasági "klubban" elvileg 

éppúgy létezhetnek pártok, mint egy "államban". A "pártjellegű" közösségi cselekvés mindig tartalmazza a 

társulás elemét, ellentétben az "osztályok" és "rendek" közösségi cselekvésével, ahol ez nem szükségképpen van 

így. A pártok ugyanis mindig tervszerűen törekednek valamilyen célkitűzés megvalósítására. Ez lehet "dologi" 

jellegű: ilyenkor [arra] törekednek, hogy bizonyos eszmei vagy anyagi célok érdekében megvalósítsanak 

valamilyen programot, de lehet "személyekhez" kapcsolódó is, ha arra törekednek, hogy javadalmakat, hatalmat 

és – ami ezeknek következménye – becsületet szerezzenek a párt vezetőinek és követőinek. Legtöbbször persze 

mindezekre a célokra egyszerre törekednek. Pártok ezért csakis olyan közösségeken belül lehetségesek, 

amelyekben már létrejött valamilyen társulás, azaz amelyeknek van valamilyen racionális rendje, és van olyan 

személyekből álló apparátusa, amely kész érvényt szerezni a rendnek. A pártok célja ugyanis éppen az, hogy ez 

az apparátus a befolyásuk alá kerüljön, és – ahol lehetséges – a párt híveiből álljon. Egy-egy esetben 

előfordulhat, hogy a pártok "osztályhelyzetből" vagy "rendi helyzetből" eredő érdekeket képviselnek, és híveiket 

is ennek megfelelően toborozzák. De nem kell feltétlenül tiszta "osztálypártoknak" vagy "rendi pártoknak" 

lenniük, és legtöbbször csupán részben azok, gyakran pedig egyáltalán nem azok. Lehetnek rövid életű, és 

lehetnek tartós képződmények, és a hatalom megszerzésére szolgáló eszközeik – a puszta erőszak minden 

fajtájától kezdve egészen a szavazatokért finom vagy durva módon folytatott versengésig – a legkülönfélébbek 

lehetnek: pénz, társadalmi befolyás, a szó hatalma, szuggerálás és otromba rászedés, egészen a parlamenti 

testületeken belül hol durván, hol meg művészi tökéllyel alkalmazott obstrukciós taktikáig. Az egyes pártok 

szociológiai felépítése szükségképpen alapvetően különbözik egymástól attól függően, hogy milyen struktúrája 

van annak a közösségi cselekvésnek, amelynek befolyásolásáért a párt küzd. Azaz: például rendekre vagy 

osztályokra tagolódik-e, vagy nem tagolódik a közösség, és mindenekelőtt, hogy milyen a közösségen belül az 

uralom struktúrája. A pártok vezetői ugyanis rendszerint az uralmat akarják mindenképpen megszerezni 

maguknak. A pártok, az itt használt általános fogalomnak megfelelően, még csak nem is a sajátosan modern 

uralmi formák termékei: az ókori és középkori pártokat is – annak ellenére, hogy szerkezetük alapvetően 

különbözik a modern pártokétól – pártoknak fogjuk nevezni. Annak következtében azonban, hogy az uralom 

szerkezetében ilyen különbségek vannak, a pártok pedig olyan képződmények, amelyek mindig az uralomért 

harcolnak, és ennélfogva maguk is nagyon mereven "uralmi" jelleggel szoktak megszerveződni, csakugyan nem 

lehet a párt szerkezetéről általánosságban semmit mondani, amíg nem tárgyaltuk a társadalmi uralom szerkezeti 

formáit. Ezért most rátérünk az uralomra, amely minden társadalmi folyamat központi jelensége. – 

Előbb azért annyit még általában el kell mondani az "osztályokról", "rendekről" és "pártokról", hogy ha 

szükségképpen feltételeznek is valamilyen társulást – kiváltképp valamilyen közösségi cselekvést –, amely 

összefogja őket, és amelyen belül kifejlődnek és működnek, ez még nem jelenti azt, hogy ők maguk mindenkor 

egy-egy politikai közösséghez kapcsolódnának, és ne léphetnék túl annak határait. Ennek éppen a fordítottja 

igaz. Már a kezdetektől fogva találkozhatunk olyan törekvésekkel, amelyek arra irányultak, hogy a társulás – 

még a közös katonai fellépés céljából alakult társulás is – túllépjen a politikai szervezet határain. Napirenden 

voltak ilyen törekvések attól kezdve, hogy Hellaszban érdekszövetségre léptek az oligarchák és demokraták, a 

középkorban a guelfek és a ghibellinek, a vallásháborúk idején pedig a kálvinista pártok, egészen a legutóbbi 

időkig, amikor összefognak a földbirtokosok (nemzetközi agrárkongresszus), a fejedelmek (Szent Szövetség, 

karlsbadi határozatok), a szocialista munkások, a konzervatívok (a porosz konzervatívok 1850-ben orosz 

intervenciót kívántak). Ilyenkor azonban a cél nem szükségképpen valamilyen új, nemzetközi, politikai – azaz: 

területi – uralom létrehozása, hanem többnyire a meglévő befolyásolása. 
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2. fejezet - II. A TÁRSADALMI 
RÉTEGZŐDÉS FUNKCIONALISTA 
MEGKÖZELÍTÉSE 

1. Talcott Parsons: A társadalmi rétegződés 
elméletének átdolgozott analitikus megközelítése1

 

Elöljáróban: Ezt a tanulmányt korábbi, „A társadalmi rétegződés elméletének analitikus megközelítése‖ (An 

Analytical Approach to the Theory of Social Stratification) című értekezésem átdolgozásának tekinthetjük, 

amely először az American Journal of Sociology 1940 májusi számában, utánnyomása pedig a Szociológiai 

elméleti esszék című gyűjteményes kötetemben jelent meg (Essays in Sociological Theory. Free Press, 1949). A 

szerkesztők eredetileg e régebbi tanulmány újraközlését javasolták. Időközben azonban annyi munka folyt az 

általános elmélet, közelebbről a társadalmi rétegződés területén, hogy jobbnak tűnt megkísérelni egy új, a terület 

általános megközelítésére vonatkozó ismertetésre vállalkozni. Az e tanulmány alapjául szolgáló általános 

elmélet területén folyó munka legutóbbi szakaszairól három olyan kiadványban esik szó, amelyben nagyobb 

szerepet vállaltam: Parsons–Shils (szerk.): Toward a General Theory of Action (Harvard University Press, 

1951); Parsons: The Social System (Free Press, 1951); valamint Parsons–Bales–Shils: Working Papers in the 

Theory of Action (Free Press, 1953). Emellett Bales Interaction Process Analysis című kötete (Addison-Wesley 

Press, 1950) nagyon fontos háttérszerepet játszott. 

Az empirikus oldalon – hosszabb időn át – részt vettem egy társadalmi mobilitási vizsgálatban, amelyet Samuel 

A. Stouffer, Florence Kluckhohn és egy kutatócsoport végzett középiskolás fiúk körében. Bár e vizsgálat 

eredményei még nem készek a kiadásra, ez a munka nagy hatást gyakorolt az általános területtel kapcsolatos 

elméleti gondolkodásomra. Emellett Dr. Bales és két társkutató közreműködésével megkíséreljük 

összekapcsolni a társadalom egészének és a kiscsoportok rétegződésének tanulmányozását úgy, hogy a jelen 

értekezésben vázolt fogalmi rendszert szélesebb körben használjuk fel. Mindkét kutatást a Harvard Laboratory 

of Social Relations támogatásával végezzük. A Laboratórium általános pénzalapjai mellett a mobilitási vizsgálat 

elsősorban a Russel Sage, valamint a Rockefeller Alapítványtól és a Harvardi Posztgraduális Oktatási Intézettől 

kapott pénzügyi támogatást. Itt szeretném kifejezni köszönetemet e szervezeteknek segítségükért. 

Tehát e tanulmány korántsem egyéni munka eredménye, hanem lényegileg kollaboratív jellegű. Az általános 

elmélettel kapcsolatos munkában különösen munkatársaimnak, Shilsnek és Balesnek, valamint a Toward a 

General Theory of Action (Egy általános cselekvéselmélet felé) társszerzőinek tartozom köszönettel. A rétegző-

dési területtel kapcsolatban külön adósság terhel Samuel Stoufferrel és Florence Kluckhornnal, valamint a 

kutatócsoport többi tagjával szemben, akikkel közvetlenül együtt dolgoztunk a két empirikus kutatás fontos 

kérdésein, a legutóbbi időben főként Frank E. Joneszal, Bengt G. Rundbladdal és Joseph Bergerrel. Az alábbi 

megállapításokért azonban kizárólag én vagyok a felelős. Jelen tanulmány első vázlatának bírálatáért Stouffer 

professzornak, Dr. Balesnek, valamint Jones, Rundblad és Berger uraknak tartozom köszönettel. 

I. 

A szociológia területén elég széles körben felismerték, hogy a társadalmi rétegződés minden társadalmi rendszer 

struktúrájának általánosított aspektusa, és hogy a rétegződés rendszere szorosan kapcsolódik a rendszer mint 

rendszer integrációjának mértékéhez és fajtájához. 

Mind a rétegződés fontosságának általánosságára vonatkozó ítélet, mind annak jelenségként való elemzése 

számára a fő vonatkoztatási pontot a társadalmi cselekvés elemzésekor használt vonatkoztatási rendszerben 

találjuk meg. Abból indulunk ki, hogy a cselekvés célok elérésére irányul, és ezért magában foglalja a célokhoz 

kapcsolódó szelektív folyamatokat. A cselekvési rendszerek, illetve a cselekvési szituáció minden összetevőjét a 

célokkal való kapcsolatukban értékeljük, amely szerint mindegyik lehet kívánatos vagy nem kívánatos, hasznos 

vagy haszontalan, kedvező vagy ártalmas. Ha viszont az értékelés a cselekvés társadalmi rendszereinek 

keretében folyik, akkor két alapvető vonzata van. Először is az, hogy a rendszerek egységeit – akár elemi 

                                                           
1Talcott Parsons: „A Revised Analytical Approach to the Theory of Social Stratification.‖ In: Reinhard Bendix és Seymour Martin Lipset 

(szerk.): Class, Status and Power. A Reader in Social Stratification. The Free Press, Glencoe, III., 92-128. oldal. A jelen fordítás forrása: 
Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Válogatott tanulmányok. Új Mandátum, Bp., 1997, 80-135. old. 



 II. A TÁRSADALMI 

RÉTEGZŐDÉS 

FUNKCIONALISTA 

MEGKÖZELÍTÉSE 

 

 24  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

egységek cselekvései, szerepei, közösségek vagy személyek – az eset jellegének megfelelően kell értékelni. Az 

az állítás, miszerint minden cselekvést egyenlően értékelnek, és nem számít, hogy egy személy mit es hogyan 

tesz, egyszerűen azt jelentené, hogy az értékelés kategóriája irreleváns a cselekvés elemzése szempontjából. De 

mivel adott az értékelés folyamata, valószínű, hogy ez a tényezők valamiféle rangsorban történő 

differenciálására szolgál. Természetesen előfordulhat két vagy több tényező teljesen egyenlő értékelése, de ez 

nem az értékelő ítélet irrelevanciájának alátámasztása, hanem annak különleges esete. Az analitikus és 

empirikus problémák egész sorozatának gyújtópontja az, hogy milyen nagyok lehetnek a differenciálódások, 

mennyire állandóak vagy általánosítottak és milyen kritérium alapján alakítjuk ki őket; de a társadalmi 

interakció elemzésekor használt vonatkoztatási keretben eleve benne van, hogy ezeket az adott rendszer 

cselekvőinek kell tulajdonítani.2 

A második vonatkozás jól ismert: a társadalmi rendszerek stabilitásának feltétele, hogy az összetevő egységek 

értékstandardjainak integrálódniuk kell ahhoz, hogy egy „közös értékrendszert‖ alkossanak. Egyébként az ilyen 

közös értékrendszer tartalma és az adott társadalmi rendszer egységeinek tényleges cselekvésével való 

integrálódásának foka és módjai empirikusan változók. De egy ilyen mintarendszer – mint a társadalmi 

jelenségek elemzésének vonatkoztatási pontja – létezése központi feltevés, amely közvetlenül a cselekvéseknek 

a társadalmi rendszerek elemzésére használt vonatkoztatási keretéből következik. 

Tehát a rétegződés értékelési aspektusában az adott társadalmi rendszer egységeinek rangsorolása a közös 

értékrendszer standardjaival összhangban van. Ez a rangsorolás lehet egyenlő is, de logikai szempontból ez 

nyilvánvalóan határeset, és jó okunk van azt hinni, hogy empirikus szempontból is így kell mérlegelnünk ezt – 

annál inkább, minél nagyobb és komplexebb a rendszer. Az értékelési szempontot analitikusan meg kell 

különböztetnünk az adott társadalom teljes „hatalmi‖ rendszeréhez tartozó más aspektusoktól. 

Ügyeltünk arra, hogy a fenti állításban a nagyon általános „egység‖ kifejezést használjuk, mint „azt, amire‖ a 

rangsoroló értékelést alkalmazzuk. A rétegződés területén az egyik legfontosabb problémakör azoknak a 

különféle egységeknek a megkülönböztetése, amelyekre alkalmazhatók a rétegződési kategóriák, valamint e 

különféle egységeknek az egymáshoz viszonyított rendje. 

Egyszerűsíti elemzésünket, ha figyelmünket szűkebb értelemben a társadalmi rendszerekre fordítjuk, és ezzel a 

társadalmi rétegződés alapjainak technikai tárgyalását egy adott, kiterjedés és időtartam szempontjából 

meghatározott rendszer elemeinek a rangsorolására korlátozzuk. Ezután fenntarthatjuk azt az álláspontunkat, 

hogy elméleti értelemben egy adott rendszerben csak egy egységfajta lehet, amely a „tagsági‖ szerep- vagy 

státusszerep-komplexum. Az ezt a szerepet vállaló „cselekvő‖ azonban lehet egyetlen emberi lény vagy egy 

közösség is, és különösen azt fontos megjegyeznünk, hogy a kettő keresztezi egymást: egy közösséget a 

definíció szerint sokféle tag alkot, de ugyanígy igaz, hogy az egyén is sokféle szereppel rendelkezik a különböző 

közösségekben. Konkrétabban: személyiségen nem a társadalmi rétegződés skáláján vagy rendszerében elfoglalt 

meghatározott helyet értünk, hiszen az egyén tagsága még a társadalom egésze esetében sem meríti ki 

személyiségét mint rendszert. 

Úgy véljük, hogy a meghatározott társadalmi rendszer középpontba állítása rendkívül fontos. De az az ismert 

szociológiai tény, miszerint adott cselekvő a szerepek pluralitásával rendelkezik, felhívja figyelmünket arra, 

hogy az adott elemzés céljára izolált rendszer soha nem önmagában áll, hanem mindig más rendszerek 

pluralitása artikulálja, különösen – de nem kizárólagosan – azok a rendszerek, amelyekben ugyanazon 

cselekvőknek más szerepeik vannak, mint például társadalmunk rokonsági egységei vagy foglalkozási 

szervezetei. Tapasztalataink alapján az empirikus szociológiai elemzés számos problémáját úgy kezelhetjük a 

leghatásosabban, ha egyszerre csak egy rendszerrel foglalkozunk. Az alábbiakban számos problémát lesz 

alkalmunk megfontolni ilyen szempontból, addig azonban az a legfontosabb, hogy meghatározzuk 

kifejezéseinket és azokat az alapvető kapcsolatokat, amelyeket az egységes vonatkoztatási rendszer 

szempontjából mérlegelünk, majd rátérjünk a további komplikációkra, amelyek az egynél több rendszer 

egymáshoz kapcsolásából erednek. 

                                                           
2Világos kell legyen, hogy ez a differenciálási folyamat a rangsorolás és más szempontok tekintetében a társadalmi rendszer belső 

folyamata. A rendszeren kívüli jelenségekkel – nem, életkor – történő kialakításakor az egyéni különbségek vonatkoztatási pontul vagy 
pontokul szolgálnak. Ezek meghatározhatják, hogy milyen konkrét egységek milyen helyet foglalnak el, és néha részben érintik a diffe-

renciálás körét, de soha nem határozzák meg magát az alapmintát, amely a rendszerbeli folyamatok belső szükségszerűségeiből ered. – 

Továbbá a differenciálódás és az integrálódás a társadalmi és a biológiai rendszerekben is összefüggő jelenségek. Egy rendszer egységeinek 
megkülönböztetése egymástól rangsor vagy más szempont szerint ipso facto magában foglalja az egységek összetevőinek integrálását. A 

rétegződés tekintetében ez azt jelenti, hogy ugyanazon folyamatban, amelynek alapján a kollektivitásokat különbözően rangsoroljuk, az 

egyes csoportok tagjait egyenlőként kezeljük – tehát egy családegység tagjainak egyenlősége természetes következménye az adott család 
más családokról osztálystátus szerint történő megkülönböztetésének. 
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Az egyes értékítéleteket – a határesetek kivételével – nem a rendszer egységeire mint olyanokra, hanem az adott 

egység konkrét tulajdonságaira alkalmazzuk, mindig a rendszer más egységeihez hasonlítva azokat. Ezek a 

tulajdonságok lehetnek osztályozó jellegűek abban az értelemben, hogy az egységet a rendszer többi tárgyától 

függetlenül jellemzik (mint a nem, az életkor vagy egyes képességek esetében), vagy lehetnek viszonyító 

jellegűek, amelyek azt jellemzik, hogy milyen módon kapcsolódik más tényezőkhöz (pint a rokonsági egységen 

belüli tagság esetében).3 

Ha más alapon vizsgáljuk azokat a tulajdonságokat, amelyekre egy ítélet alkalmazható, akkor azokat 

jellemzőkként, teljesítményekként (beleértve jutalmuk mint szankciók jelentőségét) és birtoktárgyakként 

osztályozhatjuk.4 A jellemzők az egység azon tulajdonságai, amelyeket az egységnek a szituáció tárgyaival való 

kapcsolatában megvalósuló mindennemű változástól függetlenül értékelhetünk, de amelyeket magának az 

egységnek tulajdoníthatunk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy embernek „120-as IQ-ja van‖, akkor egy 

általában „intelligenciának‖ nevezett jellemzőt írunk le. Ha azonban azt mondjuk, hogy „helyes választ adott a 

kérdésre‖, akkor teljesítményt írunk le, amely így egy szituációbeli dologgal, a kérdezővel való kapcsolatában 

beálló változás folyamata, s ez a kérdező „hatásának‖ tulajdonítható. A jellemzőket persze egészként vagy 

részben is értelmezhetjük, a kérdéses rendszeregység és/vagy a rendszer más egységeinek részéről, és a 

teljesítményeket soha nem érthetjük meg anélkül, hogy ne utalnánk egy olyan tulajdonító vagy jellemző 

vonatkoztatási pontra, amely leírja „azt, ami‖ a teljesítmény kiindulópontja és amely azt előidézi. Tehát ez az 

ember „intelligens‖ kellett legyen ahhoz, hogy helyes választ adjon. Vagy ha azt mondjuk, hogy egy ember most 

az Amerikai Szociológiai Társaság tagja, akkor egy jellemzőt írunk le, de egy sor teljesítménnyel jutott oda, 

beleértve (ha „aktív‖ tag) a Ph.D. fokozat megszerzését, a felvételi kérelmet és a tagdíj fizetését. Az öröklött 

státus az a határeset, amelyben csak a jellemzők és nem a korábbi teljesítmények követelményei képezik egy 

társadalmi státus „tulajdonító alapját‖.5 

A birtoktárgyak olyan szituációbeli tárgyak, amelyek valójában átruházhatók, és amelyekkel egy (egyéni vagy 

kollektív) cselekvő a társadalmi rendszerben meghatározott „ellenőrzési‖ kapcsolatban van, tehát – a rendszer 

többi egységének birtoktárgyaitól eltérően azok használata, ellenőrzése, elvetése intézményesített joga. Az eset 

jellege szerint a birtoktárgyak értékelt tárgyak, amelyeket birtokosuk közvetlenül, a rendszer többi tagja 

ténylegesen vagy potenciálisan is értékelt. A birtoklás tehát nem a tárgy „lényegi jellegének‖, hanem annak egy 

rendszerbeli egységhez való viszonyának a kategóriája, amely eltér a saját rendszerében lévő többi egységgel 

fenntartott kapcsolatától. Következésképp a birtoktárgyak két primer jelentőségi sorrendet alkothatnak a 

társadalmi rendszerekben, amelyek közül mindegyiknek lehet elsőbbsége. Egyrészt lehetnek „eszközök‖, azaz 

az instrumentális célmegvalósítási folyamatokhoz kapcsolódó eszköztárgyak, másrészt „jutalmak‖, azaz olyan 

tárgyak, amelyek vagy a közvetlen gratifikáció tárgyai vagy szimbolikusan kapcsolódnak az ilyen tárgyakhoz.6 

Elég világos, hogy egy rendszeregységnek a társadalmi rendszerben elfoglalt konkrét hierarchikus „pozíciója‖ 

nem lehet az értékelési skálán elfoglalt, egy integrált közös értékrendszerhez viszonyított helyének a függvénye, 

mert ebben az értelembeji egyetlen társadalmi rendszer sem tökéletesen integrált. Célszerű ezt a normatívan 

meghatározott „ideális‖ rangsor és a valódi tényállás közötti eltérési elemet az érték szerinti rangsorolás és a 

„hatalom‖ közötti kapcsolat alapján megfogalmazni. A hatalmat úgy határozhatjuk meg, mint egy 

rendszeregység reális lehetőségét „érdekeinek‖ megvalósítására (célok elérése, a nemkívánatos beavatkozás 

megakadályozása, tisztelet kivívása, birtoktárgyak ellenőrzése stb.) a rendszer-interakció keretében, és ebben az 

értelemben a rendszerbeli folyamatok befolyásolására.7 

Ily módon a hatalmat három tényezőcsoport eredőjeként foghatjuk fel, amelyek rokonságban állnak az 

intézményesített rangsorolás fenti aspektusaival, de amelyeket másként kezelünk, hogy lehetővé váljék az 

intézményesített standardok és az empirikus tényállás közötti eltérések elemzése. Ezek közül az első a 

                                                           
3Ez a különbségtétel az univerzalizmus-partikularizmus mintaváltozó alkalmazásaként jelenik meg a későbbiekben. 
4Pontosabban a jellemzők és a teljesítmények a rendszeregységnek mint olyannak tulajdoníthatók, ezzel szemben a birtoktárgyak 

szituációbeli tárgyak, amelyek bizonyos értelemben függetlenek a szóban forgó egységtől. A jellemzőket (közöttük a teljesítőképességet) 

tanulási folyamatok módosíthatják, de nem átadhatóak. A birtoklás azonban kapcsolat egy olyan tárggyal, amely átruházható az egyik 
cselekvőről a másikra. A jellemzők (vagy teljesítmények) instrumentális vagy expresszív-szimbolikus szempontból lehetnek jelentősek. Ez a 

megkülönböztetés párhuzamos az eszközök és jutalmak mint a birtoktárgyak jelentésének kategóriái közötti megkülönböztetéssel. 
5A cselekvéselmélet több technikai fejleménye iránt érdeklődő olvasó az ilyen értelmű jellemzőkre úgy gondolhat, mint amelyek a 
cselekvéstérben írják le egy rendszeregység adott helyét, míg a teljesítmények az egyik pontból egy másik pontba történő helyváltoztatást 

írnak le. Lásd Parsons–Bales–Shils: Working Papers, 3. és 5. fejezet. 
6Ezeknek a kategóriáknak az extenzív tárgyalását lásd Parsons: The Social System, III-IV fejezet. 
7A későbbiekben kitérünk arra, hogy ez a meghatározás a releváns „érdekeket" a vonatkoztatási rendszeren belüli érdekekre korlátozza. A 

rendszerbeli tagság felhasználása egy másik, olyan rendszer folyamatainak befolyásával történő érdekérvényesítésre, amelyben ugyanaz a 

tényező, például a személyiség érintett, további komplikációkat jelent, amelyekkel önállóan kell foglalkoznunk, nem ebben az alapszíntű 
definícióhalmazban. 



 II. A TÁRSADALMI 

RÉTEGZŐDÉS 

FUNKCIONALISTA 

MEGKÖZELÍTÉSE 

 

 26  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

rendszerbeli egység értékstandardok szerinti elemzése – akár teljesen közösek a rendszer egészében, akár nem – 

a standardok tekintetében kiterjesztve az ítélet mennyiségi és minőségi aspektusaira egyaránt. A második az, 

hogy mennyire s miként teszik lehetővé a rendszerbeli cselekvők az adott teljesítménystandardoktól való 

eltérést. Ennek a tényezőnek a működését a legnyilvánvalóbban az mutatja, hogy más cselekvők megengedik 

valakinek (ego) olyan dolgok megtételét, amelyek többé-kevésbé eltérnek közös értékstandardoktól. A harmadik 

tényezőcsoport a birtoktárgyak ellenőrzése, amely a kívánt eredmény elérésében (beleértve a nem kívánt 

eredmény megelőzését) különböző előnyök forrása. Feltevésünk szerint ez a három tényezőcsoport kölcsönösen 

összefügg egymással, vagyis bármelyikük esetében a „pozíció" a másik két csoporthoz viszonyított helyzettel 

korrelál, ugyanakkor – bizonyos mértékig – független egymástól. 

Ebből a szempontból egy társadalmi rendszer integrációjának egyfajta mértéke (a mintakonzisztencia alapján) 

lehetne a főbb közös értékstandardok szerinti rangsorolás és a fenti tényezőcsoport közötti korreláció foka. De 

bármely ilyen összefüggés egy sor tényező komplex eredője lenne. Tehát nincs okunk azt hinni, hogy minden 

rendszerbeli egység egyenlő mértékben felel meg a közös értékstandardoknak. Ha ego – a vonatkoztatás 

egysége – viszonylag jobban megfelel a standardoknak, mint a többiek, akkor ez csökkentheti az én hatalmát 

mások hatalmához képest, mivel ő kevésbé hajlamos kihasználni a normák által tiltott lehetőségeket. Másrészt 

devianciája – ha összefér mások devianciájával – növelheti hatalmát, mert „elnézik neki‖. A deviancia hatása a 

hatalomra természetesen attól függ, hogy milyen jellegű a szóban forgó deviancia az egyes oldalakon. Ugyanígy 

a birtoktárgyak elérhetősége mindig bizonyos fokig azoknak a tényezőknek a függvénye, amelyek a rendszer 

értékstandardjainak szempontjából „esetlegesek‖; ezeket az eltéréseket kiküszöbölhetik a rendszer egyensúlyi 

mechanizmusai.8 

A hatalom társadalmi rendszerbeli helyének problémái közvetlenül érintik az autoritás problémáit. Mindkettő 

egyfelől a társadalmi interakció legelemibb alapjaiban, másfelől annak normatív ellenőrzésében gyökerezik. 

Később részletesebben is kitérünk arra, hogy az interakció az úgynevezett „teljesítmények‖ és a „szankciók‖ 

közötti folyamatos kölcsönhatás. Az emberek cselekvése befolyásolja a rendszer rendszerállapotát és egymást 

mint a rendszer tagjait; az utóbbi a szankció-aspektus. Az autoritás gyökere az, hogy más rendszertagok 

cselekvésének befolyásolása intézményesített szerepelvárássá válik. Végül az autoritás akkor teljes körű, ha ez 

az intézményesített elvárás magában foglalja a „kényszerítő‖ szankciók legitimálását, vagyis annak jogát, hogy 

az interakciós partnerrel (alter) szemben hátrányos következményeket alkalmazzanak, ha ő mint egyén nem az 

intézményesített elvárásnak megfelelően cselekszik, és e következményekkel „fenyegetőzve‖ motiválják altert a 

„konformizálódásra‖. 

Ebben az értelemben az autoritás a hatalom aspektusa a társadalmi interakció rendszerében; ez a mások feletti 

intézményesített hatalom. Ezt az eset jellegétől függően kell értékelni, tehát a többi értékelt aspektushoz 

hasonlóan rétegbe sorolni. A legszűkebb értelemben valószínűleg azt mondhatnánk, hogy egy társadalmi 

rendszer minden tagjának van bizonyos mértékű tekintélye; az a legkevesebb, hogy a mások által vele szemben 

támasztott „ésszerűtlen‖ követelések passzív elutasításában talál önigazolást tulajdonképpen azzal a tagadással, 

hogy „ha ti ezt teszitek, akkor én nem teszem‖ az elvárt dolgot. Ez kétségtelenül kényszerítő szankció. De a 

köznapi használatban az autoritás kifejezést általában az intézményesített hatalom rétegződésének felső sávjaira 

korlátozzuk; tehát beszélünk a gyermekekkel szembeni szülői tekintélyről, de ritkán szólunk a gyermekek 

szüleikkel szembeni tekintélyéről. 

Az is megjegyzendő, hogy az autoritás mint a kényszerítő szankciókkal történő hatalomlegitimálás nem 

elszigetelt jelenség. Ez része a társadalmi ellenőrzési mechanizmusok jóval nagyobb családjának, amely 

magában foglalhat autoritáselemet, de ugyanakkor más elemeket is. Így ilyen típusú funkciót szolgálhatnak a 

vallási rituálék, a terápia és a birtoktárgyak elosztásában vagy a kommunikációban a beavatkozáson keresztül az 

ökológiai szabályozás mintái. Az alábbiakban röviden kitérünk néhány ilyen problémára. 

Empirikusan rendkívül fontosak lehetnek a társadalmi rendszerek integrálódásának hiányosságai, amelyeket egy 

egység hatalmának két nem értékszempontú összetevője juttat kifejezésre. Az a nézőpont azonban, amelyből a 

rétegződés elemzéséhez közelítünk, feltételezi, hogy az elemzés középpontjában a közös értékminta aspektusa 

áll. Csak ezen keresztül nyerhetünk stabil vonatkoztatási pontokat a rendszerfolyamat többi összetevője 

                                                           
8Emlékezzünk arra, hogy a korábbi tanulmányban, amelyet a jelenlegiben vizsgálunk felül, a differenciális értékelés hat kritériumát 

különböztettük meg, nevezetesen: a rokonsági egységbeli tagságot, a személyi jellemzőket, az eredményeket, a birtoktárgyakat, az autoritást 

és a hatalmat. Ezek közül hármat – a tagságot, a tekintélyt és a jellemzőket – a jellemvonások általános kategóriájában egyesítettük, de 
ennek meghatározása a korábbinál tágabb, és nemcsak a „személyes‖ jellemvonásokat, hanem az adott társadalmi rendszer bármely 

jellemzőjét magában foglalja. Akkor még nem láttuk, hogy amit „kapcsolati‖ jellemzőknek neveztünk (például a tagságok), azokat az 

egység jellemzőiként kezelhetjük. Továbbá később arra is kitérünk, hogy az autoritás egy egység „státusának‖ jellemzője. Végül a hatalmat 
most már nem maradványtényezőként, hanem inkább eredőként határozzuk meg. 
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empirikus hatásának technikai elméleti elemzéséhez. Ez lényegében azért van így, mert általános elméleti 

alapokon kijelenthetjük, hogy a cselekvésrendszer struktúrájának „fókuszát‖ kultúrájának közös értékmintája 

képezi. 

Eddig a társadalmi rendszer rétegződését a rendszer alapstruktúrájának aspektusaként kezeltük. A szociológiai 

elmélet egyik legfontosabb következtetésének tekinthetjük, hogy a társadalmi rendszer normatív és tényszerű 

aspektusai közötti megkülönböztetést viszonylagosnak kell tartani. A rendszer mint struktúra – vagyis mint a 

megfigyelő nézőpontjából látott tárgycsoport – leírásához használt alapkategóriák azonosak azokkal a 

kategóriákkal, amelyek szerint a viselkedés- vagy teljesítményszabályozó normákat írjuk le. Ebből 

semmiképpen nem következik az, hogy a normatív elvárásoktól való eltérés nem tekintendő fontosnak; csak 

azoknak a kategóriáknak a jellegére vonatkozik, amelyek alapján a társadalmi jelenségek leírandók és 

elemzendők. 

Egy cselekvésrendszer minden egységét (például a társadalmi szerepű cselekvőt) egyszerre ellenőrizhető 

jellemzőkkel rendelkező tárgyként és egy szerep funkcióit végző személyként kezeljük. A jellemző aspektusban 

– amennyire rendszerbeli helyzetéről van szó beszélhetünk egy cselekvő státusáról; a teljesítmény-aspektusban 

beszélhetünk a szűkebb, technikai értelmű szerepéről. A közös értékrendszer értékstandardjai egyrészt státus 

alapon tárgyakként kategorizálják a rendszer egységeit, és ilyen tekintetben az egységek rétegződnek, 

amennyiben e státuskategóriák alkalmazása a közös standardok szerinti értékelésben eltérésekhez vezet. 

Ugyanakkor a szóban forgó jellemzőkkel rendelkező tárgyak esetében is vannak elvárt teljesítmények. 

Következésképp ezeket normák alapján, a tényleges teljesítményeket pedig differenciálisan értékeljük. 

Fel kell ismernünk, hogy a teljesítmény és a jellemző megkülönböztetése viszonylagos. Minden teljesítmény 

feltételez egy úgynevezett tulajdonító- vagy „jellemzőalapot‖, az „az, ami‖ cselekvések leírását. A 

teljesítmények értékelése mindig ehhez az alaphoz viszonyul; soha nem értjük szó szerint, hogy a teljesítményt 

attól függetlenül kell megítélnünk, hogy ki felelős érte. Ezért mondjuk: „Egész jó ahhoz képest, hogy csak 

tizenkét éves‖ vagy „Ennyi tapasztalattal jobban kellett volna csinálnia.‖ Természetesen nagyon gyakran 

gondolkodunk vagy beszélünk kihagyással, és csak annyit mondunk, hogy „jól csináltad‖ vagy az ellenkezőjét; 

de ha a jellemzőalap nem explicit, mindig tekinthetjük implicitnek. 

Ugyanakkor a teljesítményeknek következményei vannak. Ha ezek csak a cselekvési szituációra vonatkoznak, 

akkor elhanyagolhatók – nem a teljesítmény értékelése szempontjából, hanem a jellemző kontextusban. Ha 

viszont ezek a következmények a cselekvő tulajdonságainak (tanulással történő) változását foglalják magukban, 

akkor a saját jellemző-mintáiban történt változásról beszélhetünk. A gyermek mint a társadalmi rendszer 

cselekvője nem marad változatlan, hanem jellemzői magának a szocializációs folyamatnak a függvényeként 

fejlődnek. 

Úgy tűnik, az utóbbi idők elméleti munkája alapján kezelhetjük a standardokat, s így mind a tárgyjellemzőket, 

mind a teljesítményeket négy alaptípusra redukálva értékeljük, amelyek megfelelnek a cselekvésrendszerek 

feltevésünk szerinti négy dimenziójának.9 Minden konkrét rendszert (beleértve az egyedi, alrendszernek tekintett 

szerep-státus egységet) alárendelünk mind a négy standardtípusnak, de ezek a különféle rendszerekben 

különböző sorrendben állnak. Először a négy standardtípust a teljesítmények normatív ellenőrzésével 

kapcsolatban alakítjuk ki, majd a státusjellemzők értékelésében való alkalmazásukról beszélünk. 

Az a standardtípus, amelyet elsőként kívánunk megvizsgálni a tárgyak és teljesítmények értékelésével 

kapcsolatban, kognitív aspektusába foglalja az úgynevezett univerzalizmust. Ennek a teljesítménnyel 

kapcsolatos dominanciája meghatározza az úgynevezett „technikai‖ normákat, amelyek maximalizálják az 

univerzalisztikus értékeket azáltal, hogy egy meghatározott célt szolgáló cselekvést hozzáigazítanak a szituációs 

tárgyrendszer belső tulajdonságaihoz. Köznapi értelemben általában ezt értjük a „hatékonyságon‖. Ez csak azt a 

hatékonyságot jelenti, amellyel a szituációban hasznosítják a tárgyakat a cél elérése érdekében (beleértve a 

szituáció ellenőrizhetetlen vonásaihoz való alkalmazkodást). Nem mérlegeljük az adott célállapot 

hasznosságának igazolását, sem a teljesítményeknek a rendszer többi egységére gyakorolt hatása szempontjából, 

azaz integratív kontextusban, sem a rendszer jellemzőinek változása szempontjából. A technikai norma 

meghatározásában a szituáció kognitív ismerete az elsődleges, de bizonyos szintű törekvés vagy elkötelezettség 

is feltételezett. 

                                                           
9Az állítások elméleti alapját és a négy standardtípus levezetését lásd Working Papers, főként az V. fejezet 2. ábráját (179.), valamint V. 
részét. 
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A második standard-alaptípus egy cselekvési folyamat céljainak meghatározásával kapcsolatos, amit 

mintaváltozó-terminusban teljesítménynek vagy eredménynek neveztünk. Rendszernormaként vagy azt a 

rendszercélt (vagy rendszercélokat) határozza meg, amelynek a megvalósításában való részvételt az egységtől 

elvárják (ezt nevezhetjük az előíró esetnek), vagy pedig az egység megengedhető „magán‖céljainak határát (ez a 

megengedő eset). Így a teljesítménynorma nem az elvárt instrumentális vagy technikai eszközcselekvéseket 

határozza meg, hanem csak magát a célt, és persze nem érint másfajta következményeket sem a 

rendszerintegrációval, sem a rendszer vagy egységeinek jellemzőiben bekövetkező változásokkal kapcsolatban. 

A harmadik standardtípus érinti az integrációt, és ezt nevezhetjük rendszerintegrálónak. Meghatározza azokat az 

elvárásokat, amelyek egy egység és a rendszer többi egysége közötti szolidaritás fenntartásában való 

közreműködésre vonatkoznak. A középpontban az attitűd jellege, az egységközi szolidaritás érdekében elvárt 

pozitív tevékenység áll. A standardok nem egyetemlegesek, hanem partikularisztikusak annyiban, hogy a szoli-

daritás kinyilvánítására vonatkozó elvárások alapját – ugyanazon rendszerbeli, közös tagságuk viszonylatában – 

a két egység státusa képezi. Ennek a standardtípusnak a középpontjában az integratív vagy partikularisztikus 

dimenzió áll. 

Végül a negyedik standardtípus annak a tulajdonító-jellemző „alapnak‖ a fenntartásával és/vagy változásainak 

szabályozásával kapcsolatos, amelyből más teljesítmények is kiindulnak. Itt az expresszív cselekvés két fő 

típusáról van szó. Az elsőbe azok tartoznak, amelyek az egységnek a rendszerbeli státusában tulajdonított érték-

mintáit fejezik ki vagy valósítják meg, függetlenül az egyes alkalmazkodási problémáktól, konkrét céloktól vagy 

a rendszernek a partikularisztikus szolidaritás értelmében történő egységközi integrációjától. A második típus 

magának az egységnek a tanulási folyamatokon keresztül történő megváltoztatására irányul. Tehát a rendszer 

szempontjából a szocializációt jellemző-tulajdonító normák irányítják. 

A dinamikus vagy teljesítmény-nézőpontból a társadalmi interakció folyamatos oda-vissza váltás a 

teljesítmények és a „szankciók‖ között. A szankciókat olyan cselekvésekként értelmezhetjük, amelyek a mások 

cselekvésével vagy teljesítményével kapcsolatos attitűdöket jutalmazáson és büntetésen keresztül juttatnak 

kifejezésre. Világossá kell tennünk, hogy ez egy analitikus megkülönböztetés. Minden (konkrét) cselekvésnek 

vannak potenciális következményei a rendszerállapot fenntartása vagy megváltoztatása szempontjából, és 

bizonyos mértékig ezekre a következményekre irányul – a teljesítményekkel kapcsolatban éppen az előbb 

tárgyaltuk ezt az aspektust. Ugyanakkor minden cselekvés bizonyos fokig válasz a rendszer más cselekvőinek 

ténykedésére, tehát hatást gyakorol a többiek későbbi cselekvéseire: ez a szankcióaspektus. 

Minden teljesítményértékelési normatípushoz tartozik egy olyan norma, amelyik meghatározza a „megfelelő‖ 

szankciótípust. A teljesítménynormák képlete a fő szempont dimenziójától „előre‖, a cselekvési folyamat 

következő szakaszára tekint, vagyis egy technikai normát az adott célhoz kapcsolva definiálunk. A 

szankciónorma viszont „visszafelé", arra a szakaszra mutat, amelyből a folyamat kialakul, és így – pozitív 

esetben – „jutalmazza" az új szakaszba történő sikeres átmenetet. Tehát az első szankciótípusban, amely a 

technikai normáknak felel meg, „jóváhagyásról‖ beszélhetünk, s ez egyaránt jelent univerzalisztikus 

standardokat és azt a jellemző-alapot, amelyről a teljesítmény kiindul; a „semlegesség‖ attitűdje megvédi ezt a 

jellemző-alapot és az univerzalisztikus irányultságot attól, hogy a kérdéses cél vagy más elérhető célállapotok 

korai élvezetére „terelődjön‖.10 

A fent körvonalazott négy teljesítménynormának megfelelő szankciónormák ugyanolyan sorrendben: az első a 

„jóváhagyás‖, amelyet a „specifikus jelleg‖ attitűdjei jellemeznek, azon meghatározott célra vonatkozóan, 

amelyre a kérdéses cselekvési folyamat irányul, valamint a „semlegesség‖, amely összefügg a kiinduló 

jellemző-alappal, és a célállapot elérése előtt meggátolja a beteljesülést vagy az elterelődést. A második a 

„válasz‖, amelyet a specifikus jelleg és az érzelem attitűdje jellemez – s ezek megfelelnek a beteljesítő 

célállapotnak –, és a cselekvőt közvetlenül jutalmazza a céltárgyak elérésével. Tehát egy jóváhagyott cél 

elérésének a feltételéhez kötött. A harmadik a rendszerintegráló teljesítménynormának megfelelő „elfogadás‖ a 

kölcsönös szolidaritás kinyilvánításának formájában, amelyet az affektivitás és a diffúz jelleg attitűdje jellemez. 

Végül a negyediket „megbecsülésnek‖ neveztük: az egység egységként, a jellemzőinek teljes összetettsége 

alapján történő értékelése, úgymint rendszerbeli teljes státusa, amelyet a szórtság és a semlegesség attitűdje 

jellemez. 

A rendszeregységek – mint tárgyak – jellemzőinek az értékelését irányító standardok pontosan ugyanazok, mint 

a teljesítmények esetében. Ebben a kontextusban, a technikai normáknak megfelelően, beszélhetünk a cselekvő 

mint tárgy adaptív vagy technikai teljesítőképessége vagy „kompetenciája‖ értékelésének a standardjairól; a 

                                                           
10A teljesítménynormák és a szankciónormák közötti összefüggésről lásd Working Papers, V. fejezet, IV. rész, főként az 5. ábra (203.). 
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célmeghatározó normának megfelelően egyszerűen célorientációiról; a rendszerintegrálónak megfelelően 

rendszerhűség-jellemzőjéről; végül a jellemző-tulajdonító standardoknak megfelelően általános 

státusjellemzőiről. A teljesítménynormákat és a jellemzőstandardokat csupán az köti össze, hogy mindkettőre a 

rendszerfolyamat stabil állapotának meghatározójaként gondolunk. Ha „statisztikailag‖, vagyis a rendszerben 

zajló folyamatoktól elvonatkoztatott tárgyakként vizsgáljuk a rendszert és annak egységeit, akkor ezek a normák 

határozzák meg a tárgy és az azt alkotó altárgyak vagy „részek‖ jellemzőit. 

Ezen megfontolások fényében egy társadalmi rendszer rétegződési aspektusának formális kialakítását a 

következőképpen összegezhetjük. Azok a kategóriák, amelyek alapján a társadalmi tárgyakat (cselekvőket) és 

azok szerepbeli rendszereit elemezzük, olyan kategóriák, amelyek bizonyos megközelítésben értékstandardok. 

Az értékstandardok pedig ugyanazokon a dimenziókon vagy változókon alapulnak, amelyek a társadalmi 

rendszer egységeit strukturális értelemben megkülönböztetik egymástól, és amelyek meghatározzák az adott 

egységek szankcionált teljesítményének típusait, vagyis az adott teljesítményeknek megfelelő szankciókat. A 

jellemzők és teljesítmények értékelése eredendően hierarchikus, mert bármely értékstandard szerint néhány 

előbbre kerül a rangsorban. A következő sarkalatos probléma, amellyel szembe kell néznünk: hogyan 

szerveződnek a különböző standardok egymáshoz képest egy adott társadalmi rendszerben; vagyis hogyan 

alkotják a standardok rendszerét. 

Ebből a szempontból bármely konkrét társadalmi rendszernek van egy ,;kiemelt‖ értékmintája, amelyet egy 

ideáltípus szerint úgy osztályozhatunk, hogy a négy körvonalazott fő típus valamelyikébe tartozik. Tehát a 

kiemelt értékek hangsúlyozhatják a technikai eredmény hatékonyságát mint olyat, anélkül, hogy elsődlegesen a 

célmeghatározásra utalnának; az értékelés középpontjaként hangsúlyozhatnak egy kiemelt rendszercélt, 

hangsúlyozhatják a rendszer integrációját, az egységek egymással kialakított szolidáris kapcsolatait, vagy végül 

hangsúlyozhatják a tulajdonított rendszerjellemzők megvalósítását es megőrzését.11 Ez ideáltipikus osztályozás, 

ezért kiindulópontnak tekinthetjük a vegyes típusok vizsgálatához. A jelenleg vizsgált probléma azonban 

anélkül is elég összetett, hogy tovább bonyolítanánk ezek explicit figyelembevételével. 

A kiemelt értékrendszer megadásával a rendszer elsődleges aspektusait a négy standardtípusra vonatkoztatva 

teljes tárgyként határozzuk meg. Ekként a rendszer tulajdonító „alapjellemzőkkel‖ rendelkezik, olyan 

szituációban létezik, amelyre konkrétan adottak az adaptív problémák és kezelésük normái, illetve a szükséges 

kompetenciaszint; meghatározottak a kiemelt rendszercélok és az elérésükre való törekvés korlátai; 

meghatározottak az egységek egymás iránti szolidaritásának megfelelő módozatai és szintjei. 

A rendszer ezen aspektusainak meghatározása után – ami a rendszerfolyamat minden elsődleges funkcionális 

kontextusában a kiemelkedő értékrendszer „kihámozását‖ jelenti – megközelíthetjük a rendszerbeli 

szerepdifferenciálódás elemzésének problémáját. Emlékezzünk, hogy ezzel tisztán leíró strukturális szinten 

foglalkozunk. Tudatában vagyunk, hogy például a rendszerbe tartozó egységek száma maga is a 

rendszerfolyamat időbeli függvénye, és dinamikus szempontból nem fogadhatjuk adottnak, de ettől jelenlegi 

célunk miatt eltekintünk. 

Azt mondhatjuk, hogy a strukturális elemzés első szintje a „primer‖ alrendszerek elkülönítése, amelyeket úgy 

értelmezhetünk, hogy a főrendszer közvetlen megkülönböztetéseit alkotják. Lesz egy olyan primer alrendszer, 

amelyet a közös értékrendszer a leginkább kiemel: az, amelyik a kiemelt értékeket a legnyilvánvalóbban 

magában foglalja. Mivel az amerikai értékrendszert értelmezzük nagyon alaposan leírva az univerzalitás-

eredmény (vagy -teljesítmény) minta szerint –, mondhatjuk, hogy a stratégiai alrendszer a „foglalkozási‖, vagyis 

a teljes rendszer adaptív problémái körül szerveződő alrendszer. Azután legyen egy olyan alrendszer, amely a 

rendszercél elérésére irányul, egy a rendszerintegrációra, egy pedig az intézményesített tulajdonító-jellemző 

mintakomplexum kifejezésére és fenntartására (beleértve a szocializációt), vagyis egy elsősorban „kulturális‖ 

funkciókkal rendelkező alrendszer. 

Ezen a ponton azonban az analitikus nehézségek két nagyon fontos csoportja merül fel, nem is beszélve az 

empirikus problémákról. Az első azzal kapcsolatos, hogy a konkrét struktúrák nem követik pontosan a 

                                                           
11Teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy az alapvető értékminták típusainak ez az osztályozása erősen „formális‖, és emiatt 
semmi esetre sem alkalmas konkrétan adekvát empirikus célokra. A vizsgált kulturális kategóriák konkrét tartalmával kell kitölteni, amelyek 

a konkrét nézetrendszerekben és az expresszív szimbolizmus konkrét rendszerében adottak. Ez az osztályozás azért sarkalatos jelenlegi 

céljaink szempontjából, és formális volta azért nem hátrány, hanem nagy előny, mert a társadalmi rendszer struktúrájának alapkategóriáit 
fejezi ki. Ha a rétegződéssel mint a társadalmi struktúra általánosított aspektusával foglalkozunk, akkor olyan alapon kell elemezni, amely 

általános a vizsgák rendszertípus összes részlete és alosztálya szempontjából. Fogalmi rendszerünk logikai struktúrája alapján itt olyan 

dologgal foglalkozunk, ami analóg Locke-nak a fizikai világról alkotott képében szereplő „elsődleges jellemzőkkel‖, míg a konkrét 
kulturális tartalom analóg a „másodlagos‖ jellemzőkkel. 
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rendszerfunkció differenciálódásának vonalait. A funkcionális vagy dimenzionális osztályozás olyan 

vonatkoztatási rendszer, amelynek alapján elemezhető ez a differenciálódás, de az egységek empirikus köl-

csönkapcsolatai miatt tulajdonságaik egymástól való elkülönítése nem követi zökkenőmentesen az ilyen 

osztályozás irányvonalát. Ez a helyzet nagyon hasonló a biológiai tudományokban tapasztalhatóhoz. Az 

anyagcsere, légzés, mozgás es mozgáskoordináció stb. kategóriái nélkül lehetetlen volna elemezni a komplex 

szervezetek struktúráját és működését, de ritkán megalapozott úgy beszélni valamely konkrét szervrendszerről, 

hogy az csak egy szervi funkciót szolgál. Az értékrendszer típusától és annak társadalmi rendszerként való 

differenciálódásának szintjétől függően változik, hogy valamely konkrét esetben pontosan milyen lesz az 

általunk rajzolt analitikus vonalak „elmosódottsága". Itt nem próbálunk belebonyolódni ezekbe a problémákba, 

hanem elemzésünk konkrét illusztrálásával kapcsolatban röviden tárgyaljuk azokat. 

A nehézségek második csoportja egy teljes körű társadalmi rendszer rendszer-alrendszer kapcsolatainak 

összetettségét érinti. Az egyik szélsőség a kiscsoportokban található differenciálódástípus, amelyet Bales 

kiválóan elemzett.12 Például egy öttagú csoportban az ilyen differenciálódás lehetőségei nagyon szigorúan 

korlátozottak, de még itt is fel kell vetnünk azt a kérdést, hogy az egyes tagok szerepe önmagában kezelendő-e, 

vagy jobb – a már jelenlevő – alcsoportokban gondolkodni. Helyénvaló ezekről például „koalíciókként‖ vagy 

„klikkekként‖ beszélni. Hasonló megfontolások szükségesek a családi egységek mint rendszerek vizsgálatában 

is. 

A másik szélsőség egy olyan összetett valóság kezelésének problémája, mint az amerikai társadalom. Az 

empirikus elemzés szempontjából a problémák láthatóan a három élesen elkülönülő egységszint közötti 

kapcsolatok köré csoportosulnak. A leggyakrabban az egyes cselekvő szerepéről nem összes társadalmi 

tagságában, hanem konkrét interakciós alrendszerekben beszélünk, mint amilyen szűkebb családja vagy a 

meghatározott foglalkozási szervezet stb. A második annak az interaktív rendszernek a problémája, amelynek 

maga a szerep az egysége, például a szűkebb család vagy az a meghatározott foglalkozási szervezet, amelyben a 

cselekvő dolgozik. A harmadik szint olyan társadalmi alrendszerekkel kapcsolatos, amelyek a legáltalánosabb 

funkcióra – például a foglalkozási funkció típusú vagy a kormányzati funkció – vonatkoztatva csoportosított 

egységek aggregátumai. Ismét az tűnik a legjobbnak, ha ezen a ponton csak felhívjuk a figyelmet erre a 

rendkívül nehéz területre, és további vizsgálatát az amerikai rétegződési rendszer magyarázó elemzésére 

tartogatjuk. 

Térjünk vissza a különböző típusú értékelési standardok összefüggéseinek problémájához! Fentebb azt 

állítottuk, hogy a kiemelt értékrendszer típusa fogja létrehozni annak a normatípusnak az elsőbbségét, amely 

ezeket az értékeket közvetlenül „megtestesíti‖, amerikai esetünkben az univerzalisztikus teljesítményértékeket. 

A rendszer ilyen értékcsoport melletti „elkötelezettségét‖ úgy értelmezhetjük, mint ami a cselekvésben, azaz 

konkrét rendszerstruktúrában történő értékmegvalósítás maximalizálásának a tendenciáját jelenti. Ez a tendencia 

azonban bizonyos követelményektől függ: a rendszeren kívüli – más társadalmi rendszereket is magában foglaló 

szituáció feltételeihez való alkalmazkodás követelményétől, a szóban forgó fajtájú és számú egységből álló 

rendszerbeli szolidáris kapcsolatok fenntartásának követelményétől, valamint az ezen minták 

intézményesítésének fenntartásával és a keletkező modvációs feszültségek kezelésével kapcsolatos 

követelménytől. Tehát a társadalomnak a népessége által meghatározott „méretét‖ integratív követelményként 

osztályoznánk, ugyanúgy, mint például a népesség etnikai származása szerinti összetételét. 

Akármilyen típusú az értékrendszer, ez az, ami meghatározza a primer tulajdonító-jellemző alapot, amely szerint 

elemeznünk kell struktúrájának más aspektusait. Tehát a körvonalazott általános dimenzionális rendszert két 

különböző szinten kell alkalmaznunk: először a vizsgált rendszer típusának kiemelt értékrendszere alapján 

történő meghatározásához, másodszor pedig a rendszer belső differenciálódásának elemzéséhez e kiemelt 

értékminta-típust az elemzés tulajdonító-alapjaként használjuk. 

Azután meg kell kérdeznünk, milyen vonatkozásai vannak az értékrendszernek a célmeghatározás tekintetében. 

Ezt a kérdést először a rendszer mint olyan egy céljának vagy céljainak szintjén kell föltennünk, majd az 

egységekkel kapcsolatban, a vizsgált szinttől függetlenül. Következésképp az egységcélokkal kapcsolatos 

vonatkozások lehetnek előírók – egyszerre viszonylag folyamatos (például egy kormányzati egységre vagy egy 

egyetemre vonatkozóan) és különleges körülmények között (például nemzeti szükségállapottal kapcsolatban) – 

vagy megengedők. Továbbá megjegyzendő, hogy egy rendszer differenciálódásának a jellege szempontjából 

alapvető, hogy az egységek céljainak is differenciálódni kell. A differenciált egységcélokat vagy a 

rendszerfunkció „járulékaként‖ vagy elnézően a megengedett határok közé esőként kell definiálni. 

                                                           
12Lásd Interaction Process Analysis és Working Papers, IV. fejezet. 
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Az egységcélokat differenciáló tényező egyértelműen előírt vagy megengedett lesz, ami viszont a három 

követelménycsoport függvénye – erről a kiemelt értékrendszerrel való kapcsolatukban szóltunk. Még a nagyon 

egyszerű rendszerekben is ésszerű feltételezni, hogy bizonyos mértékű differenciálódás kialakul az adaptív és 

integratív funkciók megkülönböztetésének tengelyén: a kiemelt funkciójú és alrendszer-célú egységek 

adaptívabbak, a kiemelt funkciójú egységek integratívabbak másoknál. De mindkettő bonyolult kombinációkat 

alkothat rendszercélorientált és mintafenntartó vagy tulajdonító funkciókkal, azaz alrendszer-célokkal. 

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy ezen funkciók és alrendszer-célok viszonylagos elsődlegességének a 

kritériumait a rendszer és annak intézményesített értékmintái fenntartásával kapcsolatos rendszerfunkciók elvárt 

módon történő teljesítésének következményei alapján határozzuk meg; az egységfunkciók rendszerfolyamatbeli 

úgymond – stratégiai jelentőségű kérdése ez. Nyilvánvaló, hogy ez a jelentőség az értékrendszer típusától és 

annak kulturális tartalmától, valamint a vele szemben fellépő konkrét adaptív, integratív és szabályozó 

szükségszerűségektől függően változik. Tehát nem állapíthatunk meg valamilyen általános prioritást, az ezen 

tényezőktől független skálákat. Általánosságban azonban azt mondhatjuk, hogy az első helyre a kiemelt értéket 

legközvetlenebbül intézményesítő funkció kerül; az elemzési problémák a többi elsődleges funkció 

rangsorolásával kapcsolatosak. Más szóval, itt nem a rangsorolással kapcsolatos empirikus általánosítást 

dolgoztunk ki, hanem csak az olyan kategóriák csoportját, amelyek alapján megközelíthetjük az empirikus 

problémát. 

Mielőtt megkísérelhetjük, hogy az elemzésen keresztül megmagyarázzuk az amerikai rétegződési rendszer 

bizonyos aspektusait, két újabb általános elemzési problémát kell szemügyre venni. Ezek közül az első az, 

hogyan illesztjük a birtoktárgyak helyének elemzését a fent körvonalazott sémába. A második a differenciális 

rangsorolás különböző kritériumainak integrálási módozataival és fokozataival kapcsolatos probléma: ezeknek 

egyetlen „általános presztízsegyenest‖ kell alkotniuk. 

A birtoktárgyak elemzésének kulcsa az eszközök és a jutalomtárgyak megkülönböztetésében rejlik. Az 

eszközöket a teljesítménynormák szerint, a jutalmakat pedig a szankciónormák szerint kategorizáljuk. Persze, 

ahogy már utaltunk rá, nem feledhetjük, hogy egy konkrét tárgy lehet – tulajdonképpen elvileg mindig az – 

eszköz és jutalom is, de jelentőségének vagy az egyik vagy a másik aspektusa elsődlegesen fontos kell legyen 

egy adott kontextusban. Az eszközök és jutalmak szigorú értelemben a tárgyak jelentésének vagy jelentőségének 

a kategóriái, nem konkrét tárgyak osztályai. 

Az eszköz- vagy teljesítményaspektusban a birtoktárgy-típusok alapvető osztályozása azokkal a 

rendszerfunkciókkal kapcsolatos, amelyeknek eszközül szolgálnak, vagyis a birtokló egység szerepével és annak 

különböző aldifferenciálódásaival kapcsolatosak. Tehát az egység számára minden eszköz instrumentális 

funkciójú, a rendszer számára viszont az eszközök funkciója a rendszerbeli egység funkcióira vonatkozik. Egy 

nagyolvasztónak instrumentális szerepe van egy acélgyártó konszern számára, a templomi padsoroknak és a 

papi ruhának viszont egy egyház eszközeiként van ugyanilyen szerepe. Ezt a vonatkoztatási kettősséget mindig 

észben kell tartani egy birtoktárgy-objektum kategorizálásának megítélésekor. Persze ugyanaz a megkülön-

böztetés ismétlődhet, ha magát az egységet is rendszerként kezeljük. Ekkor vannak eszközei adaptív 

funkciójának, célbeteljesítő szakaszának, saját integratív funkcióinak, valamint mintafenntartó és feszültségoldó 

funkciójának. 

A rendszerbeli szerepek és eszközök elosztásának a rendszerintegráció feltételeként egyféle rendezett 

megfelelést kell tartalmaznia. Ez azt jelenti, hogy ez a rendszer stabil állapotának, vagyis az értékrendszeréhez 

való alkalmazkodásnak vagy az azon alapuló integrációnak a feltétele. Úgy tűnik, az optimális elosztás alapelve 

az, hogy „azok kapják az eszközöket, akik a leghatékonyabban tudják használni őket‖, akiknek a leginkább 

szükségük van az eszközökre ahhoz, hogy a rendszer szempontjából annak konkrét kultúrájában meghatározott 

releváns célokat vagy értékeket támogassanak. A hatékonyság-standard természetesen hozzájárul a 

rendszerfunkcióhoz. Tehát magában foglalja mind a „technikai hatékonyság‖ elemét, mind az intézményesített, 

eltérő rendszerbeli funkciójú szerepnek való elkötelezettség összetevőjét is. A releváns kérdések ezért a 

következők: először is, milyen célra használják az eszközöket, másodszor pedig mennyire hatékonyan 

használják őket. 

Az első kérdés magában foglalja a többi rendszeregység és rendszerfunkció érdekeit védő „rendteremtő‖ 

szabályokhoz való ragaszkodást. Ezen megfontolásokból kiindulva az látszik a legfontosabb általános 

következtetésnek, hogy amennyiben egy társadalmi rendszer egységei a rendszerfunkciókhoz való eltérő 

stratégiai hozzájárulásaik alapján rétegződnek, úgy ennek megfelelő differenciálódás jelentkezik az ezen 

egységek számára kiosztott eszközökben is. Ez különösen olyan szituációkban válik fontossá, amikor az 

eszközök ellenőrzésének általánosítási mechanizmusai vannak, amelynek egyik kiváló példája a pénz. Ekkor azt 
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mondhatnánk, hogy az eszközök ellenőrzésének rangsora feleljen meg a rendszerbeli egységfunkció értékelési 

rangsorának; az ilyen megfelelés hiányát a szituációban zavaró tényezőnek tekinthetjük. Továbbá ezt a tág 

általánosítást növekvő ismerettel egyre részletesebb meghatározásnak vetnénk alá. 

A jutalmak esete ezzel szoros párhuzamban áll. A konkrétabb problémák meghatározott környezetét azonban 

figyelembe kell venni. A két birtoktárgy-kategóriában részleges szimmetriahiány áll fenn, mert az adaptív 

funkciók megkövetelik az olyan tárgyak ellenőrzését, amelyek eredendően függetlenek magától az interakciós 

folyamattól, ugyanakkor az emberi cselekvési rendszerek egyik legfontosabb vonásának az tűnik, hogy ez nem 

igazán a jutalmak funkciójának esete. Arra gondolunk, hogy a legalapvetőbb jutalmat a cselekvők attitűdje 

alkotja, tehát elsődleges jelentőségű azoknak a jutalomtárgyaknak a birtoklása, amelyek önmaguk nem 

társadalmi tárgyak azáltal, hogy ezt a birtoklást egy vagy több cselekvő attitűdje szimbolikus 

megnyilvánulásaként kezelhetjük. Ezt a társadalmi interakciók esetében fejthetjük ki a legvilágosabban, de még 

ennek empirikus önállóságában is azt mondhatjuk, hogy egy személynek az általa megszerzett jutalomtár-

gyakkal kapcsolatos értékelése lényegében ugyanolyan értelemben a tárgyra vonatkozó saját attitűdjének a 

függvénye; annak birtoklása jelképezi egy értékkel bíró cél elérésének „sikerét‖ ugyanúgy, mintha azt valaki 

más „adta‖ volna a személynek. 

A jutalmakat tehát szankcióként a megfelelő teljesítménykategóriákra alkalmazva osztályozzuk. A 

rendszervonatkozás kettőssége ugyanolyan lényeges ezen a területen, mint az eszközök elemzésének a területén. 

A jutalomtípusok átfogó, fölérendelt osztályozását a rendszerfunkció szempontjából kell elvégezni. Aztán 

beszélhetünk a jóváhagyásról és annak szimbólumairól az instrumentális-adaptív teljesítményekre vonatkoz-

tatva, a válaszról és annak szimbólumairól a rendszercélok elérésével összefüggésben, az elfogadásról a 

rendszerintegrációval kapcsolatban stb. De maga az egység is egy alrendszer, és a differenciálódásnak ugyanaz 

a logikai mintája alkalmazható rá, bár eltérő konkrét tartalommal. Így az elsősorban adaptív funkciójú egység 

számára a jóváhagyás és annak szimbólumai nem a „sikeres‖ célelérésnek, hanem a hatékonyan teljesített 

technikai műveleteknek a jutalma. Az utóbbi kontextusban lényeges az „erőforrásoknak‖ mint a „fogyasztás‖ 

elérhetőségének joga, és ezt válaszjutalomként osztályozzuk. Az elfogadás következésképp feltételezi a 

rendszerhez való „hozzájárulás‖ elismerését, ami az összes fenti jutalomtípus közül csak az egység-siker 

jutalmát haladja meg. 

A jutalomtárgyak birtoklásának integrálása és az egységek közvetlen értékeléssel történő rangsorolása körött 

lényegében ugyanolyan kapcsolat van, mint az eszközöknél. Itt az a nagyon egyszerű alapelv, hogy a jutalom 

arányos a tágan értelmezett „érdemmel‖, amely magában foglalja a kívánatos jellemzők és teljesítmények 

jutalmazását ís; ez nem csak saját értékrendszerünk alapján értelmezendő. Nagy általánosságban elmondható, 

hogy a rendszer stabil állapotának feltétele az, hogy a jutalom ugyanazt a rangsort követi, mint az egységeknek a 

jellemzőik és a teljesítményeik alapján történő közvetlen értékelése.13 

A birtoktárgyak témakörének lezárása előtt a rétegződéssel kapcsolatban szólnunk kell a szimbolizmusról, bár 

túl nagy témakör ahhoz, hogy itt a megemlítésénél többet tehessünk. Fentebb azt mondtuk, hogy a birtoklás nem 

a tárgyak „eredendő‖ tulajdonságainak, hanem azok jelentésének a kategóriája (valamint eszköz és jutalom 

aspektusainak megkülönböztetése). Ez lényegében azt jelenti, hogy a szituációbeli tárgyat mindig szimbolikusan 

kezeljük. Tehát az eszközök instrumentális haszna a tárgyak jelentésének a kategóriája, és a szimbolikus 

jelentésnek ugyanazon alapterminusaiban kell elemeznünk, mint más jelentéstípusokat. 

Anélkül, hogy megpróbálnánk tovább vinni az elemzést, itt durván megkülönböztethetjük a birtoktárgy-

objektumok kognitív-instrumentális jelentését és az expresszív-integratív jelentéseket. A legtöbb elemzési 

problémát az utóbbi tág kategória jelenti. A rétegződési rendszerekben alapvető szerepet játszik az expresszív 

„élet-stílus‖-szimbolizmus, amely egybeolvad az egyes státuskategóriákkal, és a birtoktárgyak funkciójának ez 

az egyik legfontosabb területe. Az egész cselekvéselméletben implicit módon benne van, hogy a maradéktalan 

kielégülés tárgyai közel állnak a státusszimbólumokhoz. Tehát az éhség kielégítése nyilvánvalóan lényeges a 

létfenntartásban, és az eleségtárgyaknak rendelkezni kell a szükséges minimális tápérték-tulajdonságokkal. De 

abban, hogy mit, hogyan és milyen körülmények között esznek az emberi lények (megkülönböztetve attól a 

                                                           
13Egyértelmű kell legyen, hogy itt csak birtoktárgy-objektumokról beszélünk közvetlenül, akár eszközként, akár jutalomként jelentősek. A 

birtokostól elválasztható birtoktárgy-objektumok azonban analitikus jelentőségükben érintik a cselekvő jellemzőit és teljesítményeit is. Így 
egy kollektivitásbeli tagság egy szempontból olyan birtoktárgyként kezelhető, amelyet aktív törekvéssel lehet megszerezni, vagy amelyet 

egy cél elérésének eszközeként használnak. Ezt a cselekvő jellemzőjének is tekinthetjük. E két szempontot meg kell különböztetnünk, mert 

más-más időbeli rendszervonatkozásokat és a folyamat időben eltérő szakaszait foglalják magukban. Tehát a kollektivitásbeli tagságot nem 
lehet a tag-státushoz tartozó célok elérésének az eszközeként használni; viszont fel lehet használni a más rendszerekbeli célok elérésének az 

eszközeként. Ugyanígy egy adott cselekvőt azzal a kollektivitásbeli tagsággal is lehet jutalmazni, amelynek elérésére törekedett, és ezt a 

tagságot egyik jellemzőjeként is kezelhetjük. Ezek a szempontok persze nagy jelentőségűek a társadalmi mobilitás elemzésében, és ebben az 
összefüggésben az alábbiakban kerülnek szóba. 
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ténytől, hogy esznek), óriási szerepet játszik a választás – gyakran tudatalatti – szimbolikus jelentősége. Tehát 

az, hogy ebédre bifszteket eszünk, bizonyos szinten annak megerősítése, hogy „megengedhetek magamnak 

valami különösen jót‖, vagy annak a különleges alkalomnak a megerősítése, amelyet az jelképezni hivatott. 

Lényegében ekkor mondhatjuk, hogy az expresszíven szimbolikus birtoktárgy-objektumok összefüggnek a 

státusjellemzőkkel, a birtokos státusjellemzőinek mintegy „kiterjesztését‖, és azok – pozitív vagy negatív – 

értékelésének megerősítőjét alkotják. Így többek között a hatalom eszközeként szolgálnak. 

Utolsó átfogó elemzési problémánk a társadalmi rendszer értékintegrációja a rétegződés problémáival 

összefüggésben. Az értékelési standardokat a társadalmi rendszer funkciói alapján osztályoztuk. Mivel minden 

működő rendszer meg kell feleljen az összes alapvető funkcionális előfeltételnek, valahol pozitívan kell 

értékelni a négy normatípushoz való alkalmazkodást. Ez igaz egy funkcionálisan integrált rendszerben (a másik 

rendszertípus mintaintegrált). Ez azt jelenti, hogy lehetnek olyan „romantikus‖ vagy „utópikus‖ értékek, 

amelyek szerint a rendszerfunkció szükséges feltételeit sértő cselekvés pozitív erény. Teljes öntudati állapotban 

ez persze ritka volna; az ilyen szituációkra általában a racionalizálás fátyla borul. 

Azt mondtuk, hogy az átfogó elsőbbségi sorrend a kiemelt értékminta alá kerül, ami a követelmények 

viszonylagos stratégiai fontosságú sorrendje a rendszer másik három fő funkcionális problémakontextusára 

vonatkozóan. Tehát rendszerünkben a fő értékközpont az univerzalizmus-eredmény. Ebből arra 

következtethetünk, hogy a másodlagos sorrendi elsőbbséget a kulturális-látens terület (univerzalizmus jellemző) 

kapja egyfelől a stratégiai kulturális minták fenntartásában (például tudomány, oktatás), valamint a személyi 

motiváció szabályozása az alapvető értékrendszer (például család, egészség) vonatkozásában. Valószínűleg a 

rendszerintegráló a következő, és a nemzeti szükségállapot kivételével minden rendszercél-elérés az utolsó; ez 

az utolsó elsősorban az, amit „individualizmus‖ kifejezésünkön értünk. Vagy, hogy az ellenkező esetet vegyük, 

egy olyan társadalomban, amelyben a transzcendentális vallási orientáció foglalja el a kiemelt helyzetet, az 

értékek elsőrendű prioritása a tulajdonító-minősítő normákon nyugszik. Aszerint, hogy a vallás aktívan „híveket 

toborzó‖ vagy statikusabb-hagyományos típusú, a következő sorrend rendszercél-elérés vagy rendszerintegratív 

típusú lehet, és feltételezhetően az adaptív áll az utolsó helyen. A kálvinizmus esetében azonban a rendszercél 

került a második helyre („Isten földi királysága‖), és e cél jellege miatt a szekuláris társadalomnak Isten képében 

való újjáteremtése, az adaptív megfontolások láthatóan feljebb kerültek a rendszerintegrálónál. 

Az értékstandard-típusoknak ez a durva rangsorolása azonban még mindig megoldatlanul hagy két lényeges 

problémát. Az első ilyen szempont az, amit az értékelési rendszerek „szórásának‖ nevezhetnénk, vagyis a 

különböző alrendszerek hierarchiájának viszonylagos önállósága; a második pedig annak a mintázatával 

kapcsolatos, ahogyan az egyik skálán elért magas rang „összefonódik‖ egy másik skálán elért alacsonyabb 

ranggal. Rendszerünkben tehát hogyan hasonlítható össze egy meglehetősen magas rangú politikus egy 

középszintű üzleti vezetővel? 

A rétegződési rendszerek kétségtelenül nagymértékben különböznek az első probléma tekintetében, amely egy 

szorosan integrált „általános presztízsegyenes‖ relatív fontossága. Úgy tűnik, az európai középkorban nagy 

jelentőséggel bírt a köznemességnek a „burzsoá‖ osztályokkal szembeni egyértelmű fölérendeltsége, illetve az 

utóbbiaknak a paraszti osztályokkal szembeni fölérendeltségének a fenntartása. Másrészt rendszerünkben sokkal 

kevésbé mondhatjuk, hogy van egy olyan elit csoport, amely egyértelműen az élre kerül – az üzleti elit vagy a 

„legjobb családok‖ vagy az élvonalbeli szakemberek vagy a kormányzat felső körei? A kérdésre válaszul a 

legjelentősebb, amit mondhatunk, hogy nincsenek olyan egyértelmű standardok, amelyek szerint az egyik vagy 

a másik első helyre kerülhetne, mint a középkorban vagy még inkább az indiai brahmanok felsőbbrendűsége 

esetében. 

Tágabb értelemben azt mondhatjuk, hogy a „pontatlanság‖ vagy szórás mértéke az univerzalisztikus 

teljesítményértékek viszonylagos fölényének, az adaptív funkcióknak a rendszer szempontjából meglévő 

kiemelt helyzetének a függvénye. Úgy tűnik, hogy az ettől a mintától a többi három minta valamelyike felé való 

eltérés növeli a skálaszűkítés kényszerét. Ha az eltérés a rendszercél irányába mutat, akkor a célhoz való 

hozzájárulás standardja lesz kiemelt; az a hierarchia lesz uralkodó, amelynek instrumentális szerveződése a 

prototípus. Közel áll ehhez a típushoz a szovjet rend szer, amelyben a kommunizmus célja az uralkodó. Ha az 

eltérés „kulturális‖ tulajdonító jellemző súlypontú, akkor általában minden csoportot ennek a jellemző-stan-

dardnak az alapján mérnek, vagyis a rendszert egy általános megbecsülés diffúz hierarchiája alapján integrálják. 

A nemzetiszocializmus előtti Németország nem volt túl messze ettől a típustól. Végül ha az eltérés 

rendszerintegráló súlypontú, akkor általában minden egyes egységhez egy, a rendszerben stabilan elfogadott 
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helyet rendelnek, hogy minimalizálják a rendszeregyensúly megbomlásának a lehetőségét. A klasszikus kínai 

rendszer „tradicionalizmusa‖ illik ebbe a típusba.14 

Ezek a megfontolások átvezetnek két olyan problématerületre, amelyekkel röviden foglalkoznunk kell, 

nevezetesen a tulajdonítás és az autoritás problémájához. Az előbbiekben megpróbáltuk világossá tenni, hogy 

minden rendszeregységnek olyan tulajdonító jellemző-alapja kell legyen, amelyről a teljesítmények 

értékelhetők. Néhány ilyen jellemző azonban – például egy közösségben elért tagság – múltbeli teljesítmények 

következményei lehetnek. Másrészt vannak olyan jellemzők, amelyek különböző mértékben kezelhetetlenek; 

így nem az a probléma, hogy szerzett vagy megtagadott jellemzők-e, hanem hogyan lehet ezeket értékelni. A 

megragadás szélsőséges típusesetei természetesen az egyének biológiai jellemzői, például az életkor, a nem és a 

származásbeli rokonság. Ilyen az öröklődési elv használatának eltúlzása, amikor ez a megváltoztathatatlan 

tulajdonító vonatkozási pont a társadalmi rendszer státusainak elosztási alapja. Úgy gondoljuk, általánosságban 

elmondható, hogy ebben az értelemben az adaptív és a rendszercél a legkisebb, a rendszerintegráló pedig a 

legnagyobb nyomatékot adja a tulajdonításnak. A jellemzők hangsúlyozása az értékelt jellemzők konkrét 

tartalmától függően változik. Mivel az ilyen eseteknek egy nagyon fontos osztályát alkotják a transzcendentális 

vallási értékrendszert intézményesítők, úgy látszik, nagy a valószínűsége annak, hogy ez a tulajdonítási 

alapoknak is kedvez; India szélsőséges eset, de saját középkorunk is elég messze ment ebbe az irányba. 

E radikálisan tulajdonító középpontok és a tulajdonítás más, bizonytalanabb alapjai között fontos 

kölcsönkapcsolatok vannak. Erre kitűnő példa a területi elhelyezkedés. Mivel minden cselekvés emberi 

organizmusokat foglal magában, a cselekvés elemzésének egyik potenciálisan lényeges alapja mindig az, hogy 

időben hol helyezkedik el a cselekvő, beleértve a cselekvés folyamán a helyzetében bekövetkező változásokat 

is. Az egyik kiemelkedő eset a lakóhelyé, valamint annak kapcsolata a családdal mint szolidáris egységgel; a két 

aspektus minden ismert rokonsági rendszerben eredendően összefügg egymással, mivel a család alapvető 

funkciói a legtöbb esetben feltételezik a közös lakóhelyet. Egy másik példa a területi elhelyezkedés és politikai 

cselekvéskör közötti összefüggés; a politikai egységek mindig a területi cselekvéskörökhöz viszonyulva 

szerveződnek. Kétségtelen, hogy az egyén bizonyos körülmények között lakóhelyét vagy cselekvési területét 

áthelyezheti az egyik politikai cselekvéskörből a másikba; de figyelembe kell venni az ilyen változás 

következményeit és az olyan kényszertényezőket is, mint a nem vagy a szülői szerep. 

Az autoritás esete ettől meglehetősen eltér. Az autoritás a fölérendeltség egyik különösen fontos típusa, amely 

magában foglalja mások cselekvéseinek legitimált ellenőrzési jogát (és/vagy kötelességét) egy társadalmi 

kapcsolatrendszerben. Tehát, ahogyan fent megjegyeztük, a társadalmi ellenőrzés mechanizmusai közé tartozik. 

A legitimálás tényezője azt jelenti, hogy az autoritás mindig egy közösségen belüli státus aspektusa; 

amennyiben nem ez az eset, hanem csupán mások ellenőrzésének valóságos képessége áll fenn, akkor 

hatalomról beszélünk. 

Az elsődleges kérdés az, hogy a valaki feletti tekintély valamilyen értelemben és bizonyos fokig a 

felsőbbrendűséget kell jelentse. Ez a hierarchikus értékelésekben lévő státusjellemző. Az autoritás legitimációja 

ipso facto a felsőbbrendűség legitimációja. De ennek a felsőbbrendűségnek a jellege és alapja széles körben 

változhat. Ha inkább specifikus, mint diffúz, akkor nem kell feltételeznie semmilyen általánosított fel-

sőbbrendűséget, és összeegyeztethető lehet az ellenkezőjével; tehát egy közlekedési rendőr autoritása arra terjed 

ki, hogy megállíthatja egy olyan jelentős polgár autóját, aki általános presztízs alapon nagymértékben felette áll. 

Weber egyértelművé tette, hogy az autoritástípusok legitimációs alapjuk szerint osztályozandók, azaz azon 

értékminták alapján, amelyek meghatározzák, milyen konkrét fölérendeltségi mód tartozik az autoritáshoz. Ez 

persze vonatkozhat egy rendszerfolyamat bármely funkciójára. 

Ebből a hivatkozási halmazból kétféle következtetést vonhatunk le. Először is, az autoritás általában viszonylag 

jelentősebb a célelérési vagy a rendszerintegráló értékek prioritásának függvényeként. Az egyik esetben az 

autoritásszükséglet középpontjában annak a szükségessége áll, hogy a rendszer különböző egységeinek a célhoz 

való hozzájárulását koordinálni kell. Az autoritás általában annak a függvénye, hogy milyen sürgős a „dolgok 

elintézése‖. A rendszerintegráló eset feltehetően valamivel kevésbé hangsúlyozza a főként azon a negatív 

szükségleten alapuló autoritást, hogy az egységeket meg kell akadályozni a rendszerintegráció megbontásában, 

„egy sorban‖ kell azokat tartani. Az első inkább „előíró‖, a második inkább „szabályozó‖ autoritás. Az adaptív 

funkciók elsőbbsége az autoritás problémáját általában az eggyel lejjebb lévő szintre hárítja. Az egységet 

                                                           
14Jelenleg a lazaságnak ezt a problémáját csak a teljes rétegződési „profilra‖ vonatkoztatva mérlegeljük, így a négy standardtípus szerinti 

rangsorolás integrációjának a módját és mértékét tartalmazza. Egy mikroszkopikusabb szinten újabb probléma merül fel: a differenciálódás 
módja az egyes standardtípusok vonatkozásában. Itt nincs helyünk e probléma kifejtésére. 
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eredményei alapján értékelik, de az autoritás rendkívül fontos lehet mint az adott eredményt lehetővé tevő egyik 

feltétel. Tehát társadalmunkban a vállalatvezető autoritása nem közvetlen, hanem „származtatott‖ tekintély, 

amelyet a cég eredményességéhez való hozzájárulása alapján legitimálnak. Ha a tulajdonító-jellemző értékeknek 

van elsőbbsége, akkor a szituáció általában a rendszerintegráló esethez hasonlít, de talán valamivel nagyobb 

hangsúly kerül az autoritásra, amely ugyanakkor nagyobb mértékben változhat a tulajdonító minták tartalmának 

megfelelően. Megbízhatónak tűnik az a következtetés, hogy az adaptív hangsúly az autoritás legcsekélyebb 

hangsúlyozásához vezetne, hacsak nem egy szigorúan tekintélyellenes, tulajdonító értékekkel rendelkező 

kasztról volna szó. 

Másodszor, az autoritás problémája erősen érintett a rendszer-alrendszer kapcsolatok komplexitásában. 

Hangsúlyoztuk, hogy ennek következtében az autoritás nagymértékben függ nemcsak az egységnek a konkrét 

közösségen belüli státusától, hanem az adott közösségnek egy nagyobb rendszerben elfoglalt pozíciójától is. 

Ugyanazon személyek különböző közösségbeli tagságában érintett, egymással versengő csoporthűségek kérdése 

szükségszerűen korlátozza az autoritást az egyes közösségekben. 

Ez átvezet bennünket ahhoz a fent említett problémához, miszerint a fő értékstandard-típusok alapján kialakított 

hierarchikus skálák „összefonódnak‖. Egy komplex rendszerben olyan mechanizmusoknak kell lenni, amelyek 

kialakítják a viszonylagos egyenértékűség szintjeit, valamint olyan mechanizmusoknak, amelyek védelmet 

nyújtanak a túl merev és különleges státus-összehasonlításokkal szemben. Ennek a funkciónak egy részét 

úgynevezett közvetlen jellemző- és teljesítményértékelés látja el. Tehát nem kétséges, hogy az olyan 

foglalkozási szerep, amelyet kielégítően betölthet szinte minden normális felnőtt, nem tekintendő egyenlőnek 

egy nagyra értékelt és magas szakmai követelményeket igénylő szereppel, amelynek csak kevesen tudnak eleget 

tenni, bármi legyen is a szóban forgó képzés és az adottság kombinációja. De a közvetlen értékelés 

mechanizmusai kielégítő voltával szemben komoly korlátok állnak. Az egyik a megfelelő ítélethez szükséges 

kompetenciaszint, vagyis az a probléma, hogyan lehet érvényesíteni néhány kompetens személy ítéletét, és 

hogyan lehet azt általánosítani a rendszer egészében. A második probléma azzal kapcsolatos, hogy a 

viszonylagos értékelési standardok több bizonytalanságával együtt járó elemei még egy esetosztályban is 

megtalálhatók, egy harmadik probléma pedig a különböző fajtájú jellemzők és teljesítmények 

összehasonlíthatóságával kapcsolatos – még akkor is, ha a standardok az egyes fajtákra vonatkoztatva 

viszonylag egyértelműek és meghatározottak. 

Ezt a hézagot általában részben a birtoktárgyak és értékítéletek „ökologikus‖ megoszlásának folyamatai töltik ki 

mint eszközök és jutalomtárgyak (különösen az utóbbi), részben pedig az attitűd-jutalmak elosztása. A mi 

társadalomtípusunkban ezek a mechanizmusok két fő csatornán keresztül működnek: a monetáris piaci 

rendszeren és a folytonos nyilvános kommunikáción keresztül. Az első kontextusban mindenekelőtt a pénzügyi 

erőforrásokat mint a birtoktárgyak általánosított elérhetőségét osztják el; az utóbbi, értékelő kontextusban főként 

a „reputáció" kerül elosztásra. Mindkét esetben a „szabad versenyes" piaci folyamat ideáltípusáról mint egyfajta 

alapvonalról beszélhetünk. De ez egyik esetben sem működik teljesen automatikusan még a tapasztalatilag 

legjobb feltételek között sem. Ezért különféle módosító „beavatkozásokra" kerül sor, amelyek „elsimítják" az 

egyenlőtlenségeket. Igy a kormányzati vagy magánjótékonyság olyan felhasználásokra is közvetít pénzalapokat, 

amelyekre versenyfeltételek között nem fordítana (például az egészségügyi ellátás vagy a felsőoktatás), 

gyarapítja az adott területeken dolgozók és azok munkájának haszonélvezői által igénybe vehető eszközöket és 

elérhető jutalmakat. Hasonlóképpen egy területen egy jelentős személy visszavonul, hogy ezzel elismerje egy 

fiatalabb, kevésbé ismert személy munkáját. Reputációjának növelésével az eszközök és jutalmak mérlegét is az 

utóbbi javára billenti. Úgy tűnik, lényegében az összehasonlító ítéletek egyfajta folyamatos sorozata zajlik, 

amelyek kimondják, hogy a szerepek A osztálya túl keveset, a szerepek B osztálya pedig túl sokat kap, ezután 

bekövetkezik az A-tól a B-be való eltolódás. 

Nyilvánvaló, hogy – főként az ilyen folyamatokban – a hatalom fentebb tárgyalt három összetevője közötti 

kapcsolat egy rétegződési rendszer integratív funkcióiban válik különösen fontossá. Ez lényegében annak a 

kérdése, hogy milyen eredményesen működnek a társadalmi ellenőrzés mechanizmusai. A birtoktárgyak 

ellenőrzése kétségtelenül a magas státussal függ össze, ezért van egy, a státus közvetlen értéklegitimációjától 

független hatalomforrás. Az ego vagy alter szerepétől való potenciális eltérés hasonlóképpen erősítheti ezeket a 

hatalomlehetőségeket. A társadalmi ellenőrzés mechanizmusainak funkciója az, hogy minimálisra korlátozzák e 

hatalom önálló, vagyis illegitim használatát.15 

                                                           
15A birtoktárgyak és a kommunikáció mint a társadalmi rendszerek mechanizmusainak ökologikus elosztását analóg módon kezeljük azzal a 

„belső környezettel‖, amellyel kapcsolatban a fiziológusok oly sokat tettek. A jellemzőktől és teljesítményektől várt értékítéletek fajtáira, 

valamint ezeknek az eszközök és jutalomtárgyak ellenőrzésével való kapcsolatára vonatkozó elvárások stabilitása a feltétele a rendszer mint 
rendszer integrációjának. Tehát funkcionális jelentősége van a társadalmi rendszer e belső környezete állandóságának, egy olyan 
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Könnyebben követheti az olvasó értekezésünk meglehetősen szövevényes elméleti elemzését, ha vázlatosan 

körvonalazzuk a főbb használt fogalmi elemeket, valamint legfontosabb kapcsolataik közül néhányat. 

A legfontosabb vonatkoztatási pont a kiegészítő ábra (a Working Papers 182. oldalán, az V fejezet 2. ábrája). 

Ez szükségképpen nagyon vázlatos és így bizonyos tekintetben önkényes értelmezés, de kétségtelenül bemutatja 

az alapvető összetevőket és kapcsolatokat. 

Cselekvésünk terének és a cselekvési folyamat irányának négy dimenzióját az ábra négy sarka ábrázolja: adaptív 

(A), célelérés vagy kielégülés (G), integratív (I) és látens-expresszív (L). Ezek sorrendje nem tetszőleges, hanem 

alapvető, például a G az A és az I között helyezkedik el. 

A tárgyjellemzőket, valamint a teljesítmény- és szankciónormákat meghatározó négy standardtípust az ábra 

sarkában található számok mint a változók kombinációja írja le. Ezek egyenként a következők: 

A. A „szakmai kompetencia‖ jellemzői 

Teljesítménynormák: „gyakorlati hatékonyság‖ (Mintaváltozók: univerzalizmus-teljesítmény) 

Szankciónormák: „jóváhagyás-helytelenítés‖ (Mintaváltozók: sajátos hatás-semlegesség) 

G. 

a. „rendszer – cél – elkötelezettség‖ vagy 

b. „egység – cél – elkötelezettség legitimációjának‖ jellemzői 

Teljesítménynormák: 

a. rendszer- vagy „kapcsolati‖ felelősség 

b. irányító „játékszabályok‖ 

(Mintaváltozók: érzelmi jelleg – sajátos hatás) 

I. Lojalitás-jellemzők 

Teljesítménynormák: szolidaritás kimutatása (Mintaváltozók: partikularizmus-jellemzők) 

Szankciónormák: diffúz elfogadás (Mintaváltozók: diffuzitás – érzelmi jelleg) 

L. „Kulturális értékelkötelezettség jellemzői 

Teljesítménynormák: „kulturális felelősség‖ (Mintaváltozók: jellemző – univerzalizmus) 

Szankciónormák: tisztelet kimutatása (Mintaváltozók: semlegesség – diffuzitás) 

Az értékstandardok egymáshoz viszonyított elrendezését a következők szerint elemezzük: 

1. Kiemelt értékminta jellemzése (ideális esetben a fenti négy típus egyike). Ez meghatározza a látencia cella 

tartalmát, amikor a rendszerre, mint egészre alkalmazzuk. 

2. A rendszert ezután „elsődleges‖ alrendszerekre különítjük el: 

a. ezek egyike a legközvetlenebb módon intézményesíti a kiemelt értékrendszert 

(az, amelynek normatípusa meghatározza ezt a látens cellát, például a foglalkozási rendszer az USA-ban). 

b. Mások eltérnek ettől a következő követelmények szempontjából: 

                                                                                                                                                                                     
környezetnek, amely a rendszer egésze szempontjából nem, de az alrendszereknek tekintett egységek cselekvése szempontjából helyzeti. Ezt 
megkíséreljük némileg tovább elemezni saját jelenlegi rétegződési rendszerünkkel kapcsolatban. 
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1. alkalmazkodás a helyzethez, 

2. rendszer- és egységcél elérése, 

3. rendszerintegráció, 

4. a kulturális minta fenntartása és feszültségkezelés. A szerkezeti vonalaknak nem kell tökéletesen 

illeszkedniük ehhez az osztályozáshoz, mivel a struktúrák lehetnek „multifunkcionálisak‖. 

A paradigmát legalább kétszer kell alkalmazni a megkülönböztetett rendszer elemzésére. 

A funkcióértékelés elsődlegességének legfontosabb kritériuma stratégiai jelentőségű a rendszerfolyamat 

számára. 

Az egységek sorrendjét meghatározza: 

1. a közvetlen értékelés 

a. mind a négy standardtípus szerint 

b. a négy típus stratégiai jelentősége 

a skála által történő elrendezése szerint 

2. Ökológiai „vegyítés" 

a. a képességek felhasználásán keresztül 

b. a jutalomtárgyak és reputáció elosztásán keresztül 

A konkrét rendszer elemzéséhez meg kell különböztetnünk 

1. Az értékelési sorrend hierarchiáját, amely függvénye az 

a. általános presztízs-kontinuumnak" – több vagy kevesebb „feszesség vagy lazaság" 

b. a közvetlen értékelés négy fő alhierarchiájának a hevenyészetten vegyített rangsorban. 

3. A hatalmi hierarchiát, amely függvénye a 

a. fenti közvetlen értékelésnek 

b. konformitás-deviancia egyensúlyának 

c. a birtokjavak elosztásának 

Egy rendszer és a szituációja közötti összefüggés fázisai: 
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Kulcs:   

1 A –  adaptív fázis 3 I –  integratív fázis 

2 G –  célelérés-fázis 4 L – látens minta fenntartásának fázisa 

II. 

A társadalmi rétegződés amerikai rendszere főbb pontjainak, ezen belül pedig a mobilitási folyamatok elemzése 

problémáinak gyors felvázolásával megkísérelhetjük illusztrálni az imént körvonalazott absztrakt fogalmi 

rendszert. Az egyes pontokon kitérünk a más rendszerektől valóeltérésekre, de nem próbálkozunk a 

szisztematikus összehasonlító elemzéssel. 

Már többször is utaltunk arra, hogy az amerikai társadalmat az univerzalisztikus eredmény vagy -teljesítmény 

ideáltípushoz nagyon közeli értékrendszerrel rendelkezőként kezeljük. Ez előtérbe helyezi azokat az 

egységjellemzőket és -teljesítményeket, amelyeknek a rendszer szempontjából adaptív funkciója van. Továbbá – 

és ez nagyon fontos – nem egyes rendszercélokat hangsúlyozunk, és ez azt jelenti, hogy az adaptív funkciók 

értékelését nem a szóban forgó konkrét célhoz viszonyítjuk, hanem a célokat többnyire kötetlenül definiáljuk. 

Tehát általánosságban az egységcélok szempontjából értékes eszközök előállításához való hozzájárulásról 

beszélhetünk, amelyek – a megengedett határokon belül – az egységjellemzők és -teljesítmények pozitív 

értékelésének elsődleges alapjai. 

Ez a fő hangsúlyt a gazdaság termelő tevékenységére helyezi, ugyanakkor annak a forrása, ami bizonyos 

értelemben az értékrendszer „individuális‖ színezete. Ezt az utóbbit azonban nagyon körültekintően kell 

értelmeznünk. Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy csak az egyének olyan eredményeit értékelik, amelyekben 

nem kooperáltak másokkal, vagy hogy ezek kapnak prioritást. Az olyan közösségek eredményei, mint az üzleti 
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cégek, valóban nagyon erőteljesen jelennek meg. A fő kérdés inkább az, amit a „célok pluralitásának‖ 

nevezhetünk, amikor nincs olyan uralkodó rendszercél, amely minden rendszerbeli tevékenység esetében 

orientáló szerepű. 

Ezt némiképp máshogyan is megfogalmazhatjuk, ha azt mondjuk, hogy az elsődleges rendszercél az olyan 

értékes birtoktárgyak és kulturális eredmények termelésének a maximalizálása, amelyek elősegíthetik a legitim 

egységcélok elérését – ahol az egységek egyaránt lehetnek egyének és különböző típusú közösségek. Ez az 

orientáció különösen nagy hangsúlyt helyez a birtoktárgyaknak a pénzügyi és piaci mechanizmusokon keresztül 

történő ellenőrzésének az általánosítására, valamint az értékelő kommunikációnak a közvetlen attitűd jutalmak 

elosztásán, azaz a „reputáción‖ keresztül történő általánosítására. A kiinduló feltevés az, hogy egy „termék‖ 

mint cserélhető birtoktárgy pénzbeli értéke a teljes termelési folyamatban részt vevőkhöz viszonyított értékének 

a mértéke, valamint hasonlóképpen az, hogy a pénzbeli jutalom egy egység egyén vagy közösség – rendszerbeli 

„reputációjának‖ használható indexéül szolgálhat. Ez persze csak egy kiinduló orientációs vonatkoztatási pont, 

amelynek bizonyos hiányosságaira az alábbiakban térünk ki. 

Ha ezt az általános orientációt központi elemként helyesen alakítjuk ki, akkor a legközvetlenebbül értékelt 

eredmény az, amit specifikus amerikai értelemben „praktikusnak‖ nevezhetünk, s ebben az értelemben 

nyilvánvalóan „termelést‖ eredményez. Az értékelési sorrendben ezt valószínűleg azok a funkciók követik, 

amelyek a legfontosabbak azoknak a feltételeknek a biztosításában, amelyektől ilyen értelemben a hatékony 

termelőtevékenységek függnek. Fentebb utaltunk rá, hogy funkcionális paradigmánk alapján ezek közé három 

fő típus vagy irány tartozik. A sorrendben az adaptív után valószínűleg a tulajdonító jellemző következik 

specifikus tartalmi értelemben, azután az integratív aspektus, végül a rendszercél. A következőkben ezeket 

vesszük sorra. 

A tulajdonító jellemző körébe tartozó értékek jelentősége talán az alapvető értékorientáció-típus 

univerzalisztikus összetevőjéhez viszonyítva a legvilágosabb. Úgy tűnik, alkalmazásának két fő kontextusa van. 

Az egyik azokkal a standardokkal kapcsolatos, amelyek szerint a termelőtevékenységeket megítélik, és persze 

annyira általánosított, hogy más funkciókra is érvényes, amennyiben a szóban forgó standardok az adott 

területen alkalmazhatók. A tudomány helye kulturális rendszerünkben a legfontosabb példa erre az 

általánosításra. Igaz, hogy van olyan felfogás, amelyben értékelése inkább származtatott, mint elsődleges; a 

sorrend inkább a technológiától a tudomány felé halad, mint fordítva. De ha a technológia elér egy bizonyos 

fejlettségi szintet, akkor a technológia és a tudomány közötti kapcsolat rendkívül szorossá válik. Ennek 

legfontosabb megnyilvánulása mai társadalmunk szerepstruktúrájában a tudományos képzést igénylő szakmák, 

nevezetesen a mérnöki és az orvosi szakma helye. A „tiszta‖ tudományos vizsgálódás elsődleges helyszínét 

képező egyetemek egyben az olyan szakszemélyzet képzésének a helyei, amelyek tagjai később a foglalkozási 

rendszer egészében praktizálnak. Tehát nagyon tág értelemben egy olyan kulturális hagyomány fenntartásához 

és fejlesztéséhez való hozzájárulás, amely erősítheti a produktív folyamatokat, az egyike azon fő 

funkcióosztályoknak, amelyek beleillenek a tulajdonító jellemző értékkategóriába. Ezek a funkciók a rangsorban 

magas helyen állnak, de sejthetjük, hogy igen nagy eltolódásnak kellene bekövetkeznie a fő értékrendszerben 

ahhoz, hogy kibillentse prioritási helyükből az „alkalmazott‖ funkciókat. 

Az univerzalizmus alkalmazásának második kontextusa a teljesítőképesség és lehetőségek felhasználása a 

produktív eredmény céljából. Ennek középpontjában az „esélyegyenlőség‖ univerzalisztikus definíciója áll, 

amely egyénekre és közösségekre egyaránt érvényes. Az örökölt képesség különbségeit persze a „természet 

tényeiként‖ el kell fogadnunk. De ezen a kereten belül erős a hajlam az esély univerzalizálására. Úgy tűnik, ez 

az elsődleges forrása annak, hogy ilyen nagyra értékeljük az egészséget és az oktatást. Jó egészségi állapot és az 

egyéni képességnek megfelelő képzés nélkül az egyén nem tudja kibontakoztatni rejtett képességeit a produktív 

eredményesség érdekében. Megjegyzendő, hogy ezen a két területen a legerősebb a konszenzus abban, hogy a 

„versenyképes‖ erőket nem hagyhatjuk elveszni, és különösen abban, hogy az egészségügyi és oktatási ellátások 

elérhetősége ne egyszerűen a fizetőképesség függvénye legyen. 

Még két különösen fontos tevékenységterület is illik ebbe a kontextusba. Az egyik a személyiség rejtettebb lelki 

egyensúlyának szabályozása. Ez mindenekelőtt az a terület, amelyre modern, más rokonsági rendszerektől 

megkülönböztetett családtípusunk szakosodott; ezért talán nem túlzás azt felvetni, hogy ez a feminin szerep 

értékelésének fő gyújtópontja. Megjegyezhetjük, hogy formálisan a hasonló problémák szakszerű kezelése 

ugyanazon alapkontextushoz hasonult, és a felnőtt szempontjából főként a pszichiátrián keresztül egészségügyi 

problémaként, a gyermek esetében pedig a formális oktatáson keresztül kezelik. A másik terület a birtoktárgyak 

és a kommunikáció eloszlásának ökológiai folyamatai szabályozásával, különösen a reputációval kapcsolatos. 

Például ide sorolhatjuk legalábbis a jogi szakma funkcióinak nagy részét, de a kormány bizonyos szabályozó 

funkcióit és persze az informális „közvéleményt‖ is. 
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A rendszer egészének integrációját tekinthetjük a funkcióprioritások skáláján sorrendben a következőnek. 

Általánosságban ettől azt várjuk, hogy nagymértékben spontán konszenzus és az érdekcsoportok egymáshoz 

való viszonylag szabad alkalmazkodásának folyamatán, törvénykezési egyeztető tárgyaláson, lobbyzáson stb. 

keresztül jön létre. Természetesen ez a funkcióhalmaz többnyire összeolvad a tulajdonító-jellemző funkciók 

szabályozó aspektusaival; az alapvető standard az összes legitim érdek „tisztességes‖ esélye. A hatalmi ágak 

szétválasztásának doktrínája intézményesíti a túl specifikus nemzeti rendszercéloknak való elkötelezettséggel, 

valamint a rendszerintegráció túl határozott mértékeivel kapcsolatos sejtelmünket. Változó feltételekkel is úgy 

tűnne, hogy a rendszer működésének legkomolyabb feszültségei valószínűleg ezeken a pontokon jelentkeznek. 

Végül utaltunk arra, hogy a rendszercélok közvetlen támogatásának funkciói alacsony helyet kapnak a prioritási 

skálán, mert hiányzik a jellegzetes pozitív rendszercél. Ezért a kormány valós helyzete viszonylag gyenge, és a 

más funkciókkal való kifejeződésétől is függ. Ez összefügg a kormánnyal szembeni attitűdjeink 

változékonyságával átlagos körülmények között és olyan rendkívüli feltételek között is, amikor a rendszer 

kívülről történő bomlasztásával szembeni védelme sürgető céllá válik. Úgy tűnhet, hogy az Egyesült 

Államoknak a világban jelenleg elfoglalt felelősségteljes helyzetéből ebben az aspektusban a kormányzati 

funkció magasabbra értékelése felé való eltolódása szükségszerűen következik; továbbá, adott hátterünkkel ez 

nehéz alkalmazkodási folyamatokat foglal magában. A tulajdonító-jellemző aspektusoknak a rendszercél-

aspektusokkal való kapcsolatát nyilvánvalóan szem előtt kell tartanunk. Tehát a kormányfunkciók viszonylag új 

keletű kiterjesztésének elsődleges oka a súlyos gazdasági visszaesés volt, amelyet tulajdonító-jellemző 

szempontból rendkívüli helyzetnek tekinthetünk, míg a másik legfontosabb ok a nemzetvédelemhez es nem-

zetközi felelősséghez szorosan kapcsolódó helyzetünknek a problémája, vagyis rendszercél-probléma volt. 

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy az értékelési prioritás problémáinak ugyanez a sorrendje jelenik meg 

akkor is, ha a rendszer egészének átfogó vizsgálatától áttérünk az egyes alrendszerek vizsgálatára. De ezeknek 

az ítéleteknek a gyakoriságát az alrendszernek a fölérendelt rendszer struktúrájában elfoglalt helye 

függvényeként meg kell változtatnunk, különösen ha az közösség. Tehát a paradigmát legalább kétszer kell 

alkalmaznunk, hogy valamilyen hierarchikus sorrendben elhelyezhessük az egyén meghatározott szerepét. 

A hétköznapi értelemben vett vezetői szerep gyújtópontja a rendszercél-elérésért való felelősségre, vagyis arra a 

szervezetre esik, amelyben a vezetőt elhelyezzük. Annak ellenére, hogy ez erősen stratégiai szerep a szervezet 

hozzájárulásainak maximalizálása szempontjából, mégsem adunk feltétlenül élvonalbeli prioritást az össztársa-

dalmi célok eléréséért való felelősségnek – kivéve á rendkívüli állapotot –, de magas státust adunk a 

termelőszervezetekbeli vezetői szerepnek, valószínűleg magasabbat, mint a technikai szerepeknek. Továbbá, 

míg az általános értékrendszerben az instrumentális funkciókat rendszerint előrébb helyezzük az expresszív 

funkcióknál, az egység rendszerbeli funkcionálásának szempontjából a fölérendelt rendszer „belső kör-

nyezetére‖ vonatkoztatva stratégiai tényező lehet az a képesség, hogy mennyire tudja befolyásolni mások 

cselekvését expresszív kommunikációval. Tehát a jó tárgyalópartner vagy a jó „ügynök‖ magas stratégiai 

pozícióval rendelkezhet az egység szempontjából fontos funkciói révén – még akkor is, ha az adott egység 

funkciója a nagyobb rendszerben teljesen más sorrendet alkot. A rendszervonatkozás két szintjéhez viszonyított 

két sorrend közötti eltérés miatt meglehetősen nagy ambivalenciára számíthatunk a szóban forgó képességek és 

az általuk eredményezett teljesítmények értékelésében. Szélsőséges esetben szinte sub rosa kezelhetjük azt a 

tényt, hogy ezeket a megfelelő foglalkozási csoportokban gyakorolják. Tehát a jogi szakmában a kompetencia 

jelképes gyújtópontja a törvény ismeretére kerül. De sokszor a gyakorló jogászok tényleges funkciói közé 

tartozik a tárgyalás és meggyőzés képességének széles körű összetevője, amely csak lazán kapcsolódik a jog 

intellektuális ismeretéhez. 

Most áttérhetünk egy más elemzési sorrendre, megvizsgálva konkrét társadalmi struktúránk bizonyos alapvető 

jellemzőit a rétegződési problémákkal összefüggésben. Nagy vonalakban és kizárólag e célra egy olyan 

társadalmat képzelhetünk el, amely három fő közösségtípusból áll: az első az a szervezet, amelynek a gazdasági 

vállalat, az -iskola, a- kórház lehet a prototípusa: Itt – a szolgáltatásban részesülők vagy a termékfogyasztók 

kivételével – a szerepek a foglalkozási formában szerveződnek; közösségvezetőkből, technikusokból, 

munkásokból, tanárokból, orvosokból, ápolókból stb. áll. A második típus, amelynek a politikai egységek és az 

egyházak a prototípusai, diffúz működésű „egyesülések‖, amelyek választókerületeiket képviselik, de méretük 

és érdekeik kiterjedtsége arányában szintén foglalkozási típusú szerepekben szerveződnek a felelősebb és 

szakosodott funkciók mentén; ugyanakkor nagyon korlátozott, hogy meddig vihető el a szerveződési mód, 

vagyis a „bürokratizálásuk‖. (Persze számtalan specifikus funkciójú egyesülés van, például a szakszervezetek, 

az átfogóbb vagy szűkebb szakmai egyesületek, de ezektől itt eltekintünk.) Végül van az, amit „diffúz 

szolidaritásoknak‖ nevezhetünk, amelyekbe az egyének ágyazódnak; jelenlegi célunk szempontjából ezek közül 

a helyi közösség, a rokonsági és etnikai csoport a legfontosabbak. 



 II. A TÁRSADALMI 

RÉTEGZŐDÉS 

FUNKCIONALISTA 

MEGKÖZELÍTÉSE 

 

 41  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ennek a három közösségtípusnak a kapcsolatai rendkívül fontosak a rétegződési rendszer szempontjából, mert a 

normális egyén legalább kettőnek, ha felnőtt férfi, akkor pedig szinte szükségszerűen egy harmadiknak, a 

foglalkozási rendszernek is tagja. Bizonyos korlátokon belül persze egynél több ilyen csoportnak is tagja lehet 

egy olyan típusban, amely további kapcsolódási és integrációs problémákat vet fel. 

A fentiekben láttuk, hogy kiemelt értékrendszerünk közvetlen intézményesítésének területe a foglalkozási 

szerepek területe. Igaz, hogy néhány ekként definiált foglalkozási szerep nem elsődlegesen az adaptív 

alrendszerben van, hanem a kulturális tulajdonító-jellemző alrendszerben (például egy tudós, tanár, pap 

esetében) vagy a rendszercél-integráló rendszerekben (mint a kormánytisztviselők esetében). De még ha e 

különböző alrendszer-csoportok különféle funkcióiknak megfelelően eltérő jellemzőkkel rendelkezhetnek, 

szűkebb értelemben foglalkozási alrendszerekkel rendelkeznek, amelyekben a szerepek alapvetően azonos 

típusúak az elsősorban adaptív alrendszerben levőkkel. Továbbá a foglalkozási szerepek jelentős, bár csökkenő 

osztálya, mint például egy szakma teljesen önálló „magánvállalkozója‖ vagy egy teljesen önálló iparos, 

egyáltalán nem ágyazódik be a szervezet kontextusába. Van még egy szerepfajta, melynek típusesete a farmeré, 

ahol a rokonsági egység és a termelő-funkció egyébként normális elkülönülése nem áll fenn; hasonló 

szituációkat találunk a kiskereskedéseknél és néhány más területen is. 

Ennek ellenére szilárd tény, hogy a normális felnőtt férfi egy „teljes időtartamú‖ foglalkozási szerep betöltője, 

és egyre jellemzőbb módon egy szervezet része, és fizikai térben, birtoktárgy-ellenőrzésben és 

„menedzsmentben‖ elég szigorúan elkülönül rokoni egységétől. Továbbá a hajadon nők nagy többsége és a 

férjezett nők növekvő hányada rendelkezik ilyen szerepekkel az iskolás életkor felett. Nagy vonalakban azt 

mondhatjuk, hogy a foglalkozási rendszerben így meghatározott státus az egyénnek az érintett szervezetek 

funkcióihoz való hatékony „hozzájárulásának‖, következésképp a szervezet javára fordított 

teljesítőképességének és eredményeinek a függvénye. 

Azt mondtuk, hogy ez „nagy vonalakban‖ igaz. Persze ez számtalan módon csődöt mondhat az olyan fent 

említett okokból, mint az ítéletalkotási standardok kialakításának nehézsége, az ilyen standardok pontatlansága 

és a minőségileg különböző teljesítmények és jellemzők összehasonlításának a nehézsége. A birtoktárgyak 

birtoklásából, a kommunikációs akadályokból és hasonlókból eredő hatalmi különbségek az ilyen eltérések 

megvédésére és növelésére szolgálhatnak. A részletes empirikus elemzés szempontjából ezek a tényezők a 

legfontosabbak, rétegződési rendszerünk nagy vonalakban történő jellemzése szempontjából viszont 

másodlagosak. 

Ugyanazok az egyének, akik a foglalkozási szerepek betöltői, persze rokoni egységeknek is tagjai. Jelenlegi 

szempontunkból az amerikai rokonsági rendszerrel kapcsolatban az a legfontosabb, hogy meddig jutott a 

konjugális család „elszigetelődésének‖ folyamata. Ez természetesen elsősorban azt jelenti, hogy a standard vagy 

„elvárt‖ egység a „családi‖ háztartás, amely a házaspárból és még eltartott gyermekeikből áll. Bár gyakran más 

rokonok is élnek a háztartásban, igen határozottan állíthatjuk, hogy ez strukturálisan anomális, különösen a 

városi középosztály feltételei között. Továbbá az adott család és a házastársak családja közötti kapcsolatokban 

nagyon közel kerülünk a szimmetriához, bár talán enyhén „matrilineális‖ trendről beszélhetünk az anya és 

férjezett lány közötti jellegzetes szolidaritás tendenciája miatt. Helyesen ismerték fel, hogy ezen túl a konjugális 

családot – a tulajdonító-jellemző szférától eltekintve –nagymértékben. megfosztották össztársadalmi funkcióitól, 

mindenekelőtt az olyan „termelésbeli‖ funkcióitól, amelyek egyébként alapvetőek társadalomtípusunk szem-

pontjából. Ez lényegében azt jelenti, hogy elsődleges funkcionális jelentősége van: az élet bizonyos, az általános 

kulturális hagyomány szerves részét képező „stílusmintáinak‖ fenntartásában, a tagjai 

személyiségegyensúlyának szabályozásában és a gyermekeknek az adott kulturális hagyomány szerinti 

szocializációjában. 

Az amerikai rokonsági egységnek ez a más társadalmi rendszerekhez viszonyított „megnyirbálása‖ – a tagság és 

a funkció tekintetében egyaránt – nyilvánvalóan szorosan kapcsolódik foglalkozási rendszertípusunk 

funkcionális követelményeihez. De van egy olyan határ, amelyen túl ez a folyamat nem mehet, ha a fennmaradó 

funkciókat eredményesen akarják ellátni. Kétségtelennek tűnik, hogy először is ezek a funkciók 

nélkülözhetetlenek a társadalom számára, másodszor pedig – tágabb értelemben – nem látható más alternatíva 

ezek megoldására. 

A család lényegében a diffúz szolidaritás egysége. Tagjainak tehát alapvető mér- tékben kell osztozniuk a 

nagyobb rendszer egy közös státusában; ez azt jelenti, hogy nemi és életkori differenciálódásuk ellenére 

bizonyos szempontból egyenlőkként kell őket értékelni. A családnak mint egységnek bizonyos „reputációs‖ 

sorrendje van a közösségben. Tagjai közös háztartásban osztoznak, tehát ennek az elhelyezkedés, jellemzők, 

berendezés stb. alapján a presztízsszimbolizmus rendszerében történő értékelésében. Közös az életmódjuk. Ha a 
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szülők közösségbeli pozíciója viszonylag magas, akkor ennek előnyeiben bizonyos mértékig a gyerekeknek is 

osztozniuk kell, akár „megérdemlik‖, akár nem; persze ugyanez igaz az alacsony szülői státus hátrányaiban való 

osztozásra is. Ezekből a megfontolásokból következik, hogy még a miénkkel azonos típusú működő 

családrendszer megőrzése is összeegyeztethetetlen. a teljes „esélyegyenlőséggel‖. Ez alapvető korlátozása 

kiemelt értékrendszerünk teljes megvalósításának, ami annak tulajdonítható, hogy ellentmondásba kerül a 

személyiség, valamint a kulturális stabilizáció és szocializáció funkcionális követelményeivel. 

Családi rendszercink következményeinek egy másik aspektusa a nemi szerepek differenciálódására gyakorolt 

hatásával kapcsolatos. Annak ellenére, hogy ilyen kicsi a tipikus tagsága, a konjugális család belsőleg 

differenciált rendszer. A társadalom rendszereként való fenntartásának adaptív követelményei mindenekelőtt a 

férj-apa foglalkozási szerepén keresztül szerzett reputációra és jövedelemre összpontosulnak. Ez stratégiailag 

annyira alapvető, hogy kizárólag ennek eredményeként is a férfinak kell kapnia az „instrumentális vezetés‖ 

szerepét. De tudjuk, hogy az ilyen méretű csoportok erősen hajlamosak az instrumentális és expresszív vezetés 

közötti megkülönböztetés kialakítására. Ugyanakkor a szocializációs folyamat követelményei a gyermekekhez 

való viszony meghatározott típusát igénylik, amelyet az apa rendkívül nehezen egyeztet össze foglalkozási 

feladatkörével. Következésképp általában az anyaszerep – a gyermekhez való specifikus személyes viszonyban 

–, valamint a családon belüli, elsődleges belső instrumentális („otthonteremtői‖) feladatkörrel összekapcsolt 

„expresszív vezetési‖ szerep együtt alkotják a női szerep súlypontját. 

Ebben a szituációban eleve benne foglaltatik a nemi szerepek viszonylagos elkülönítésére ható erők egész 

halmaza, amelyek általánosságban olyan irányban hatnak, hogy a női szerepet „kivonják‖ a foglalkozási 

rendszerbeli elsődleges státusból vagy a foglalkozási sikerért, státusért folyó versenyből. Ennek legfontosabb 

pozitív funkcionális alapja valószínűleg a családi kontextuson belüli anyaszerep sarkalatos funkcionális 

jelentősége a társadalom számára. Ebből következik a férj és feleség státusegyenlőségének fontossága. De a 

foglalkozási verseny rendszerint nem kiegyenlíti, hanem eltávolítja egymástól a státusokat. Nagy vonalakban: 

társadalmunkban a férjezett nők nem folytatnak közvetlen versenyt a saját osztályukba tartozó férfiakkal a 

foglalkozási státusért és annak primer jutalomszimbólumaiért. Másrészt: elkülönítése arra szolgál, hogy a 

férfiakat a családba integrálva tartsa, így fennmaradjanak az apaszerep rendkívül fontos szocializációs funkciói. 

Nyilvánvaló azonban, hogy az egész szituáció egy másik alapvető korlátot állít a teljes „esélyegyenlőség" elé, 

amennyiben a nőket, teljesítőképességüktől függetlenül, általában a férfiaknál szűkebb funkciókörbe fokozzák 

le, és – legalábbis viszonylag – kizárják őket a legmagasabb presztízsű státusok némelyikéből.16 

A nemi szerepek elkülönítésének feltűnő megmutatkozását általában az öltözet és a személyi megjelenés 

stílusszimbolizmusában találhatjuk meg. Társadalmunkban a férfiöltözet tulajdonképpen egységes, bizonyos 

sportruhák kivételével. Másfelől a női öltözet meglehetős kifinomultságot és egyéni ízlést hangsúlyoz, 

kiegészülve a haj, az arc stb. viszonylag kifinomult díszítésével, ami erős tabu a férfiak számára. Két ellentétes 

példával tárhatjuk fel, hogy ez a differenciálási rend nem tekintendő „emberi természetnek‖. A konzervatív 

farmközösségek ismerője tudja, hogy ott általában sokkal nagyobb hasonlóság van a két nem ruhái, a hétköznapi 

munkaruhák és a „legjobb, vasárnapi‖ ruhák között, és a viszonylagos választékosság mindkét nem esetében 

körülbelül azonos rendet alkot. A másik szélsőségként az európai 18. század arisztokratikus társadalmát 

említhetjük, ahol a férfiruha rafináltságában és ízléskörében a nőihez közelített. A rizsporos parókát, a 

csipkefodrozást és kézelőt, a tarka kabátot és mellényt, a szatén térdnadrágot és az ezüstcsatokat a legkevésbé 

sem tartották egy úriember esetében „nőiesnek‖, ugyanakkor ezek elképzelhetetlenek a társadalmunkban élő 

férfi esetében. 

Ismét nagyon nagy vonalakban, úgy tűnik, hogy rétegződési rendszerünk fő vonalait egyfelől a foglalkozási 

rendszer – amely természetesen magában foglalja a tulajdonító-jellemző és a kormányzati rendszerekbeli 

szerepeket –, másfelől a rokonsági rendszer intézményesítése tendenciáinak az eredőjeként érthetjük meg. A 

helyi közösség független alap lehet, és bizonyos mértékig – a vidéki, városi és területi differenciálódások 

tekintetében – az is. De más társadalmakhoz hasonlítva lakóhelymintáink sajátossága a magas mobilitás, tehát 

legfőképp a lakóhelyi közösség a foglalkozási szerep függvénye, nem pedig fordítva. Hasonlóképpen egy 

közösségen belül a lakóhelyi szomszédság – a foglalkozási létesítmények elérhetőségének határain belül – 

általában a jövedelem és a családi ízlés függvénye inkább, mint független determináns. 

Az etnikai hovatartozás a státusdifferenciálódás másik lehetséges alapja a diffúz szolidaritásban. A vallás 

bizonyos aspektusai mellett valószínűleg ez a legfontosabb alap, amely független a szűkebb értelemben vett 

                                                           
16Az amerikai rokonsági rendszer releváns aspektusait és annak a foglalkozáshoz és a rétegződéshez viszonyulását teljesebben tárgyalja 

Parsons: Essays in Sociological Theory, X-XII. fejezet. A teljes amerikai rendszerről lásd még Robin M. Williams, Jr.: American Society, 
főként az 5. fejezet. 
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foglalkozástól és rokonságtól, kivéve talán a közösség vidéki, városi és vallási aspektusait. A néger népesség 

esetében, még északon is, ez a legfeltűnőbb. De annak ellenére, hogy az adott etnikai csoportok tagjai a fő 

osztálystruktúra különböző szintjein helyezkednek el, az etnikai kötődés általában bizonyos mértékig fenntartja 

az általánosabb rendszer viszonylag önálló „piramisait‖. Arra számíthatnánk, hogy ennek fontossága csökken az 

amerikai típusú társadalom normális fejlődése során. Rendkívül nehéz megítélni, hogy ez valójában mennyire 

van így. Egyrészt – már utaltunk rá – az amerikai rendszer olyan, amely sokkal nagyobb lazaságot tesz lehetővé, 

mint a legtöbb más rendszerfajta, és ez megengedi az etnikai különbözőség megőrzését. Ezeket a tendenciákat 

erősíti a bizonytalansággal szembeni védelmet jelentő etnikai tradicionalizmus. Másrészt az akkulturáció nagy 

erői hatnak, amelyek igyekeznek lerombolni a sajátos etnikai tradíciókat. Nagy vonalakban az etnikai tényezőt a 

rétegződési minta változásának másodlagos, de nem lényegtelen alapjaként mérlegelhetjük. 

Úgy tűnik, hogy az etnikai probléma két fő folyamattípuson keresztül változtatja meg a rétegződési rendszert. 

Elsőként egy etnikai csoport értékrendszere eltérhet az uralkodó társadalom kiemelt értékrendszerétől. Azután 

bizonyos tűréshatárokon belül igyekszik létrehozni a nagyobb társadalomban egy másféle altársadalmat, jobban 

megközelítve saját értékeinek megvalósítását. Ebből a szempontból egy etnikai csoport cselekvéseit saját 

jellegzetes kultúrája alapján kell értelmeznünk, beleértve saját belső rétegződését, valamint azokat a módokat, 

ahogyan – értékei szerint – a fő osztályrendszerhez kielégítően kapcsolódik.17 

A második változtatási mód abból ered, hogy az etnikai csoport értékmintái és a nagyobb társadalomban 

elfoglalt státusának bármely más aspektusa tekintetében egyaránt egy némileg különálló entitást képez, amelyre 

a nem-tagok mintákban rögzített módon válaszolnak, ami viszont segít meghatározni a csoport tagjainak 

reakcióját. Erre a típusra példa a diszkrimináció, amikor is az etnikum tagjait olyan státusokba sem fogadják be, 

amelyekhez egyébként megvan a képzettségük. A diszkriminációra adott válasz nem kizárólag az etnikai 

csoport értékmintái alapján értelmezendő, hanem a diszkrimináció forrását és jellegét is figyelembe kell 

vennünk. 

Általánosságban azt mondhatnánk, hogy egészen a legutóbbi időkig az amerikai társadalom talán 

legmérsékeltebb befolyású etnikai csoportja a rétegződési skála alsó részén helyezkedett el. A nagymértékű 

felfelé irányuló mobilitás miatt azonban ez megváltozott, és például a zsidók vagy az ír katolikusok felső-

középosztálybeli helye jelentős empirikus fontossággal bíró problématerületeket alkot. 

A két fő, fentebb diffúz-funkciós egyesüléseknek nevezett típus közül a politikait – a politikai funkcióban 

aktívan részt vevő csoportok kivételével – viszonylag kevésbé jelentős tényezőként kezelhetjük. A horizontális 

mobilitás magas szintje azt jelenti, hogy a helyi politikai egységbeli tagság másodlagos jelentőségű és 

változékony. 

Hasonlóképpen a pártkötődés a „köz‖ nagy része esetében laza és változékony, kivéve a protofasiszta vagy 

kommunista változatbeli politikai aktivitáshoz kapcsolódó, kis létszámú szélsőséget. Egy másik problémakört 

vet fel az a kérdés, hogy hova tartoznak az aktív politikai munkát végzők. Talán az a legfontosabb jellemző, 

amit figyelembe kell venni, hogy sok társadalommal éles ellentétben egy „politikai elitnek‖ vagy „uralkodó 

osztálynak‖ nincs kiemelt helye az amerikai társadalomban, de a hivatásos politikusok a legjobb esetben is csak 

az elit elemek között foglalnak el felső pozíciót. Egyébként az ilyen típusú hovatartozásban kevés folytonosság 

van az egymást követő generációk között. 

Ettől eltér és szociológiai szempontból nagyon érdekes a vallási szerveződés és kötődés esete. Azt mondhatjuk, 

hogy a fő struktúra a protestáns felekezeti pluralizmus, ahol a helyi egységeknek – még az episzkopális és 

metodista egyházakban is – igen nagy gyülekezeti autonómiája van. Ez – szoros összefüggésben a lakóhelyi 

szomszédsággal – általában a vallási kötődésnek a társadalmi rétegződéshez való tág és meglehetősen laza 

asszimilációját eredményezte. Tehát bizonyos egyházak legfontosabb tagsága felső osztálybeli csoportokból 

származik, és ettől lefelé a felekezetek nagy vonalakban az osztálystruktúrának megfelelő sávokban 

következnek. Ha ugyanazon felekezeten belül az egyházkerületek differenciálódását is figyelembe vesszük, 

akkor még szorosabb az összefüggés. A minta alóli legfontosabb kivétel a római katolikus egyház, amelynél 

nagy hasonlóság van a tagok etnikai eredetével. Ismét más társadalmakkal ellentétben megjegyzendő, hogy a 

papságnak nincs megkülönböztetett pozíciója az osztálystruktúrában. Bár ez – a cölibátusban élő katolikus 

papság kivételével – sok szempontból a foglalkozási szerep nagyon különleges fajtája, általában hasonul az 

általános foglalkozási szereprendszerhez. Egy pap státusa durván az egyházkerületébe tartozók presztízsének a 

függvénye. 

                                                           
17Az amerikai társadalomiban a néger népesség esetében egy független etnikai kultúra minimális fontosságú; az olaszok vagy a kelet-európai 
zsidók esetében viszont ez a kultúra igen jelentós. 
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Ha a „politikust‖ legalább részben foglalkozási szerepként kezeljük (ahogyan a közszolgálati és fegyveres 

erőkbeli pályák valóban lehetnek azok), akkor nagyjából csak az etnikai problémától, a helyi közösség típusától, 

valamint a katolikus egyház különleges pozíciójától kell elvonatkoztatnunk ahhoz, hogy igazoljuk azt a durva 

általánosítást, miszerint az amerikai rétegződési rendszer főként a rokonsági és a foglalkozási rendszer 

integrációja körül forog. A kettő közötti legfontosabb közvetlen kapcsolatok nyilvánvalóan arra vonatkoznak, 

hogy a családi státus szempontjából az elsődleges foglalkozási szerepet, a férj-apa szerepet ugyanaz a személy 

tölti be, aki a család „instrumentális vezetője‖, és hogy foglalkozásából származó keresete képezi a családi 

jövedelem, vagyis az eszközök és szimbolikus jelentőségű jutalomtárgyak fő – bár talán egyre kevésbé az 

egyetlen – forrását. 

Következésképp félreérthetetlen korrelációnak kell lenni a foglalkozási szerepek közvetlen értékelése, az adott 

szerepekből származó jövedelem és a szerepbetöltők családjainak a rétegződési skálán közösségként elfoglalt 

státusa között. Lényegében erre a világos összefüggésre szeretnénk alkalmazni az „osztálystátus‖ kifejezést, 

amennyiben az amerikai körülményeket írja le. Némileg tágabban megismételhetjük az osztálystátusnak az 

előző tanulmányban adott meghatározását: a státusnak az az összetevője, amelyet a leghatékonyabb rokonsági 

egység tagjai osztanak. Ebből a szempontból az amerikai rendszer sajátos vonásai: a tipikus rokonsági egység 

összetétele, az elszigetelt konjugális család, valamint az a tény, hogy egyik családtag státus-meghatározó 

foglalkozási szerepet tölt be. Például a klasszikus Kínában a paraszti és köznemesi családok megkülönböztetése 

– amelyek összetétele rokonsági egységként is eltér – egészen más alapon nyugodott; lényegében azon, vajon 

elég föld volt-e a tulajdonukban ahhoz, hogy a „tudós‖ életminta szerint éljenek és a családtagok ne végezzenek 

fizikai munkát. 

Világos kell legyen, hogy az így meghatározott osztálystátus nem merev entitás, hanem meglehetősen lazán 

kapcsolódó komplexum. A meghatározott foglalkozáshoz és jövedelemhez viszonyított családi státust az 

expresszív szimbolizmus területein a jó ízlés követelményeivel, meghatározott presztízsű családokkal fenntartott 

kapcsolatokkal, rokonságon keresztül, vagy például önkéntes egyesülésekbeli tagságon vagy tisztán informális, 

kölcsönösen szórakoztató kapcsolatokon keresztül lehet erősíteni (vagy visszaszorítani). Ez a lakóhely 

megválasztásán, a tagok által korábban, illetve a gyermekek által jelenleg látogatott oktatási intézmények 

presztízsén, valamint különböző egyéb csatornákon keresztül is erősíthető vagy visszaszorítható. Jelentős 

mértékig önkényes, hogy hol húzzuk meg az osztálystátus „alkotó‖-elemeinek határát és „szimbolikus‖ 

holdudvarának kezdetét. Itt mindössze azt állapíthatjuk meg, hogy a család – foglalkozás – jövedelem 

komplexum egészében a szélesebb komplexum magja. Szándékosan elvonatkoztattunk az etnikai státustól, 

amely szintén bevonható. 

Bizonyos értelemben a családon keresztül azt is figyelembe vesszük. Egy másik esetként talán az oktatást 

említhetjük. A magból való kihagyásának és a „perifériára‖ helyezésének legfontosabb oka az, hogy úgy tűnik, 

az amerikai társadalomban az oktatás elsődleges értelme az, hogy a jövőbeli foglalkozási státushoz vezető 

útként szolgál. Ez különbözteti meg az amerikai társadalmat a legtöbb európai országtól, amelyekben az 

iskolázott ember „jellemző‖ státusa sokkal fontosabb, mint az, „amit csinál‖. Ez azonban mértékbeli eltérés; 

tehát bizonyos mértékig jövőbeli foglalkozási státusától függetlenül valóban jelet hagy az illetőn az, ha a 

„legelőkelőbb‖ felsőoktatási intézmények egyikébe jár. 

Bárhogyan is kezeljük ezt a kérdést, az egyik legfontosabb dolog az, hogy ez az osztálykomplexum csak a 

legtágabb értelemben eredményezi az amerikai társadalomban az osztályok egyetlen egyértelmű skáláját. Az 

olyan tág osztályozásoknak van értelme, mint a „felső‖, a – körültekintően meghatározott – „közép‖ és „alsó‖. 

Továbbá gyakran hasznos, ha ezeket meghatározott céllal tovább osztjuk, ahogyan azt tanulmányunkban számos 

ponton tettük. De ügyelnünk kell az olyan utalások kivédésére is, miszerint a még finomabb 

megkülönböztetések akárcsak közel egységesek a „teljes mezőnyben‖, vagy hogy az egymáshoz közeli 

osztályok közötti vonalak nagyon jól láthatóak. 

Az elővigyázatosságnak három fő alapja van. Először: már láthattuk, hogy a foglalkozási szerepek közvetlen 

értékelése szempontjából kell legyen a különböző jellemző szereptípusok „összefonódásának‖ egy komplex 

folyamata, nemcsak jellemző osztályozásunk egy, hanem legalább két alkalmazása szerint. Tehát a felső üzleti 

vezetőket, a kormányban, valamint az olyan tulajdonító-jellemző funkciókban magasan elhelyezkedőket, mint a 

tudósok, írók stb., rendkívül nehéz egyértelműen, egymáshoz viszonyítva rangsorolni. Hall18 kifejezésével 

bizonyos „szitusokat‖ könnyebb egy viszonylag áttekinthető rangsorba rendezni – ezek nagy vonalakban az 

azonos jellemző típusba tartozók. Másodszor: a foglalkozási és családi státus közötti kapcsolat viszonylag laza. 

Valóban van olyan tendencia, hogy a sikeresek családja az előny állandósításával megszilárdítja pozícióját, és 

                                                           
18Hall, Paul K.: „Occupation and Social Stratification‖, American Journal of Sociology, 55, May, 1950. 
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öröklött „felső osztályként‖ állandósítja azt, de országos szinten ez nem fordult elő jelentős mértékben. Ez a 

kisebb közösségekben a legfeltűnőbb, elsősorban azért, mert a foglalkozás szempontjából ambiciózusabbakat 

általában elszívják ezektől a közösségektől. Úgy tűnik, hogy még itt is jelentős a változás az idő során. 

Általánosságban a családrangsorolás valamely expresszív-szimbolikus skálája – például a Chapin-féle 

nappaliszoba-skála – lazán összefügg az apa foglalkozási státusával; minél szűkebb a sáv a teljes skálához 

viszonyítva, annál lazábban. 

A bizonytalanság harmadik oka a birtoktárgyak elosztási folyamataival kapcsolatos tényezők más összetevőihez 

viszonyított önállóság. Az örökölt vagyon is szerepet játszik, de más rendszerekhez képest viszonylag kis 

szerepet. (A rendszer felső részén elfoglalt helye, beleértve az általában felső-középosztálynak nevezett részt is, 

azonban kétségtelenül érdemes az eddigieknél alaposabb tanulmányozásra.) A férj-apa mellett a többi családtag 

keresete sem elhanyagolható, de valószínűleg jóval fontosabb tényező azoknak a mechanizmusoknak a 

különbsége, amelyeken keresztül a jövedelmet különböző területek foglalkozási honorálására meghatározzák. 

Az ilyen mechanizmusoknak három fő típusát különböztethetjük meg. Az első a szabad versenyes „klasszikus‖ 

elosztás, ahol az egyén jövedelme saját „vállalkozói‖ – szolgáltatások vagy termékek szabadpiaci eladásával 

folytatott – tevékenységének közvetlen függvénye. Formálisan ez az önálló iparost, szakembert stb. foglalhatja 

magában, valamint szokásos értelemben egy vállalkozás tulajdonosát. Ez – és persze olyan véletlen események, 

amelyek ma már sokkal kevésbé jelentősek, mint a múltban – vezettek a legnagyobb egyenlőtlenséghez. A 

második típus az, amikor a cég egy – nem feltétlenül szabályozatlan – versenypiacon szerzett bevételei alapján 

fizet, például fizetést, bért, jutalmat, jutalékot (az értékpapír utáni osztalék egy másik kategóriába tartozik). A 

harmadik az olyan foglalkozások osztálya, amelyeket „támogatni‖ kell abban az értelemben, hogy a szabad 

piactól eltérő mechanizmuson keresztül kell „növelni‖ a tőkét, például adóztatással vagy jótékonysági 

járulékokból.19 Az állami alkalmazottak és a „nonprofit‖ szervezetek (kórházak, egyetemek stb.) képezik a leg-

fontosabb eseteket. A legjelentősebb általánosításnak az látszik, hogy az első két mechanizmus jóval szélesebb 

körű differenciálódáshoz vezet, ezért a harmadiknál jóval magasabb „pontot‖ eredményeznek. Nagyon is nyitott 

kérdés, hogy ezek a foglalkozási jövedelmek, következésképp a család életszínvonalbeli eltérései mennyire fe-

lelnek meg a közvetlen funkcióértékelés világos differenciálódásainak.20 Könnyű felhozni olyan eseteket, 

amelyekben világos a diszkrepancia, például egy magas rangú szövetségi bíró fizetése és a között, amit e hivatal 

betöltője jogi magánpraxisával általában kereshetne. 

Ennek a relatív „lazaságnak‖ a kérdését nem kell tovább boncolgatnunk. De az ilyen fajta eltérések módosító 

mechanizmusokat tesznek szükségessé, hogy ne zavarják meg túlságosan a társadalmi rendszer integrációját. 

Két ilyen mechanizmuscsoportot említhetünk röviden. Az egyik, amelyik az európai társadalmakhoz viszonyítva 

– főként egy vagy több generációval ezelőtt – volt nagyon szembetűnő: a „köz‖ számára meghatározott 

státusvonatkozások nélkül is nyitott eszközök viszonylag széles köre, például a közlekedés, szállodák, éttermek. 

Kétségtelenül jelentősek az olyan kis dolgok, mint az, hogy „szinte mindenki" standard márkájú, körülbelül 

azonos árú cigarettát szív, és hogy annyi nagyon magas státusú ember Ford vagy Chevrolet autót vezet (néhány 

nem olyan magas státusú pedig Cadillacet). A viszonylag kevéssé „irigylésre méltó‖ jelentőségű tárgyaknak e 

tág „sávjával‖ összefügg a különböző csoportok elszigeteltségének a mértéke, amely meggátolja, hogy 

közvetlenebb kapcsolatba kerüljenek azon területeken, ahol az összehasonlítás kínzó feszültséget okozna. Az 

olyan közalkalmazottak, tisztviselők, professzorok családjának, akiknek jövedelme alacsonyabb az üzleti terület 

hasonló foglalkozási státusainak jövedelménél, nincs sok közük az utóbbiak családjához, így minimális a 

feszültség lehetősége. Persze vannak olyan standardok, amelyek fennállásakor súlyos feszültség keletkezne – 

nagyon fontos terület a gyerek oktatása. De az ilyen mechanizmusok megléte azokban a társadalmakban nagyon 

fontos, ahol az „életszínvonalbeli lépéstartás‖ jelentős szerepet játszik a folklórban. Ez mutatja annak 

fontosságát, hogy az egyes tényeket ne egy elszigetelt kontextusban, hanem a társadalmi rendszer egészének a 

kontextusában elemezzük. 

Röviden: az amerikai rétegződési rendszer egyik legjellegzetesebb vonása – különösen összehasonlító 

perspektívában – relatív lazasága, az áttekinthető presztízs-hierarchia hiánya (a nagyon tág értelmezést kivéve), 

az egyértelmű felső elit vagy uralkodó osztály hiánya, az árnyalatok és a csoportközi mobilitás változékonysága, 

valamint – a siker általánosított céljának presztízsvonatkozásai ellenére – a sikerhez vezető utak sokféleségével 

szembeni viszonylagos tolerancia. Semmiképpen sem „osztálynélküli társadalom‖, de az osztálytársadalmak 

között sajátos típus. 

                                                           
19Ezek közötti átmenet a „mozgó skála‖, amely a szakszolgáltatások piacának fontos jellemzője. 
20A North–Hatt-tanulmány bizonyítéka – amely a tudósokat és bizonyos szakcsoportokat még a meglehetősen magas helyzetű üzleti 

személyzetnél is feljebb helyezi – jelezheti, hogy a pénzbeli jövedelem nem tükrözi nagyon pontosan a típusok közötti relatív értékelést. 

Lásd North, Cecil C.–Hatt, Paul K.: „Jobs and Occupations: A Popular Evaluation‖, Opinion News, Sept. 1, 1947, 3-13.; utánnyomása 
Logan Wilson–William L. Kolb (szerk.): Sociological Analysis, New York: Harcourt, Brace & Co., 1949, 464-473. 
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Egy másik jellegzetesség – amelynek tágabb jelentőségét a társadalom fejlődésének nagyon hosszú távú trendjei 

fényében kell elemezni – a skála körülbelül utolsó generáció alatti „összenyomódásának‖ mértéke a 

jövedelemaspektust illetően. Ez a két „végpont‖ felőli nyomás eredménye. Egyrészt – persze nagyon nagy 

mértékben a munkásmozgalomhoz kapcsolódva, jelentős politikai támogatással, ugyanakkor a bevándorlás 

lelassulását is magában foglalva – nagyon nagy arányú növekedés következett be a legtöbb alsó csoport relatív 

jövedelmében, bár egyenetlenül, és ehhez viszonyítva a „fehérgalléros‖ csoportok nem kerültek feljebb. 

Másrészt a magas jövedelmek és ingatlanok utáni progresszív adózás, valamint a gazdasági struktúra változásai 

„levágták" a korábbi felső réteget, ahol a feltűnő fogyasztás szimbólumai bőségesen megmutatkoztak egy 

korábbi generációban. Ennek jellegzetes szimbóluma az utóbbi időkben a J. P Morgan. család Long Island-i 

ingatlanának sorsa, amelyet az adófizetés elmulasztása miatt kellett elárverezni. Azon töpreng az ember, mit 

mondana Veblen, ha nem Amerika „aranykorának‖ csúcspontján, hanem ma írna. 

Fentről lefelé nagyon nagy vonalakban a következőképpen összegezhetjük a fő mintát: a „csúcs‖ tág és diffúz, 

több lazán integrált összetevővel. Kétségtelen, hogy ez elsősorban a foglalkozási státust és a foglalkozási 

keresetet helyezi éles megvilágításba, és összehasonlító perspektívában is figyelemre méltó ez a tény, mivel a 

19. századi gazdasági fejlődés időszakának vállalkozói sorsfordulói – különösen a polgárháború után – országos 

szinten nem tudták létrehozni az olyan uralkodó családok csoportját, amelyek családi entitásként a japán, sőt a 

francia minta szerint általában ellenőrzésük alatt tartották a gazdaság alapvető vállalati entitásait. Az ilyen csalá-

dok tagjai megőrizték az elit-pozíciót, de általánosságban inkább saját foglalkozási vagy foglalkozáshoz 

kapcsolódó eredményeik révén, mint a családtagság tisztán tulajdonító alapján. Ez igaz annak ellenére, hogy a 

biztonságos befektetés mechanizmusai lehetővé tették az örökségeknek a legtöbb más társadalomnál 

eredményesebb megőrzését (persze nem számítva az örökösök közötti elosztáson és jótékonysági adományokon, 

hagyatékokon keresztül történő önkéntes szétforgácsolását). Alapjelenségnek látszik az, hogy a vállalkozás 

ellenőrzése az alapító családok tulajdoni érdekeltségéről arra a vezetői és technikai személyzetre tolódott, amely 

összehasonlíthatatlanul kevésbé érdekelt a tulajdonlásban. Ez a kritikus tény az alapja annak az értelmezésnek, 

hogy az, amit az osztálystruktúra „családi elit" elemeinek nevezhetünk (a warneri „felső felsők‖), nem 

elsődleges, hanem inkább másodlagos pozíciót töltenek be az átfogó rétegződési rendszerben. Egészében véve 

pozíciójuk sokkal erősebb helyileg, mint országosan, a kisebb közösségekben, mint a nagyobbakban – leg-

alábbis a nagyvárosi központokban –, valamint a gazdaságilag kevésbé haladó közösségekben, mint a 

progresszívekben. A bizonyítás terhe nehezedne arra, aki azt állítja, hogy jó úton vagyunk egy prekapitalista, 

európai értelemben vett öröklött felső osztály kialakulása felé. Világos, hogy az amerikai adózási rendszernek az 

utolsó emberöltő alatti fejlődését nem érthetnénk meg az ilyen csoport növekvő dominanciájának hipotézise 

szerint. 

Csak igen pontatlanul és bizonytalanul beszélhetünk az üzleti vezetői elitről mint foglalkozási értelemben 

egyértelmű felső osztályról. Kemény versenyben áll a szakmai elitcsoportokkal, amelyeket nagymértékben 

megerősít a tudományos alapú technológia iparban és katonai területen egyaránt növekvő fontossága. Néhány 

szakértői csoport – nevezetesen a jogászoké és a mérnököké – persze nagyon közel áll az üzleti területhez, de 

átfolyik más csoportokba, nevezetesen az egyetemekbe is. A már említett képzettségfajtákkal egy meglehetősen 

nyitott, változó helyzetű elitről beszélhetünk. 

A következő megjegyzendő pont az, hogy ebben az értelemben nincs tiszta törésvonal az elitcsoportok, az üzlet- 

és szakemberek úgynevezett „felső középosztályának‖ széles sávja és – az államigazgatási funkciók 

kiterjedésével növekvő mértékben – a közszolgálati alkalmazottak és a hivatásos katonatisztek között. 

Ezen és az alatta következő vonal határozottságának a hiányát erősen kiemeli még egy körülmény. Ez a 

konjugális család függetlenségének következménye, amely azt jelenti, hogy a fiatal házaspárok, amelyek 

képességüknél vagy születésüknél fogva elitstátusra hivatottak, gyakran olyan életszínvonalon kezdik 

házaséletüket, amelyet akár „alsó-középosztályi‖-ként is jellemezhetnénk. Mi általánosságban kevésbé 

feltételezzük, mint az európai hagyomány, hogy a fiúgyermek (ha nem is foglalkozásban, de státusban) apja 

nyomdokába lép, és csak akkor házasodik meg, ha feleségét támogathatja „egy olyan életmódban, amilyenhez 

hozzászokott‖ – ez azt jelenti, hogy az életpálya szakaszainak körülményei sokkal inkább elmossák a vonalakat, 

mint más típusú rétegződési rendszerekben. 

A „felsőközép‖osztály és a középosztály többi része közötti határvonal valószínűleg legjobb egyedi mutatója az 

az elvárás, hogy a gyermekek felsőoktatásban részesülnek, de nem a kivételes egyéni képesség, hanem a 

státushoz fűződő jog okán. Ezt is elmossa mindenekelőtt a felsőoktatási intézmények széles körű minőségi és 
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más szempontú változatossága, de meglehetősen határozott vonalnak tűnik.21 Fontos, hogy egyértelmű legyen 

ennek az elvárásnak a jelentése. Ez elsősorban inkább az, hogy az ilyen család fiúgyermeke meg tudjon szerezni 

egy elég magas szintű foglalkozási szerephez szükséges képesítést, mint az, hogy kielégítően iskolázott emberré 

váljon, akinek modora és humanista érdeklődése megfelel a család kulturális státusának. 

A hagyomány szerint a nyugati világban a „középső‖ és „alsó‖ osztálystátus közötti választóvonalat persze a 

„fehérgalléros‖ és „munkás‖-foglalkozások megkülönböztetése alapján vonták meg. Ebben az országban a 

fejlődés jóval előbbre haladt, hogy elmosódjék ez a határozott választóvonal. Az elmosódáshoz nagyban 

hozzájárult az elit munkáscsoportok magas jövedelme, amelyet nagymértékben, de nem egészében erős 

szakszervezeti nyomás kényszerített ki, így nagyon jelentős a jövedelmi átfedés. De ezzel párhuzamosan 

hasonlóvá váltak az életmódok, ezért nehéz egyértelmű határokat vonni. A Centers22 által dokumentált 

legfontosabb pont az, hogy a gyermekek státusbeli előrelépésére vonatkozó elvárás végigfut az ilyen 

csoportokon. Nálunk viszonylag kicsi az európai hátterű hagyományos „munkásosztály‖. 

Ennek a problémának egy másik fontosabb oldala az, hogy (a marxi jóslatokkal szemben) az ipari munkaerő 

nem tud a gazdasági termelékenység növekedésével arányosan nőni, és ennek megfelelő a relatív 

létszámnövekedés a fehérgalléros és „szolgáltatási‖ foglalkozásokban, amelyek közül sok rendelkezik a 

félfüggetlen kisvállalkozás számos jellemzőjével, például a benzinkút-tulajdonosok esetében. 

Mindenesetre a foglalkozási rendszer alsó részének változó struktúrája a legfontosabb a jövő szempontjából. A 

szinte tisztán. robotolásból – „csákányozásból-lapátolásból‖ – álló foglalkozások száma persze nagymértékben 

megcsappant. Ma az automata gépek az úgynevezett „betanított‖ foglalkozások egész sorát szüntetik meg. 

Nagyon úgy néz ki, mintha a foglalkozási piramis hagyományos „alja‖ eltűnőben lenne. Ha más nem, ez majd 

még a jelenleginél is inkább „középosztályúvá‖ teszi az amerikai osztálystruktúrát. 

A struktúra alsó felén helyezkednek el a „középosztály‖-mintától való eltérés tendenciái, amelyek bizonyos 

szempontból kiegészítik azokat a csúcshoz közeli tendenciákat, hogy a családot a foglalkozási elitektől eltérően 

alakítsák ki. Lényegében azt mondhatjuk, hogy ez a „siker‖ céldominanciájától a „biztonság‖ céldominanciájára 

való eltolódásból áll. Konkrétabban, az eredmény iránti érdeklődés elveszítése, amely akár önmagáért való, 

vagy azért a lehetőségért, hogy fontosabb dolgokat végezzünk, akár a családi státusnak a jövedelmen vagy 

erősebb reputáción keresztül történő javításáért. A foglalkozási szerep ekkor nem az eredmény legfontosabb 

„mezeje‖ lesz, hanem az elviselhető életszínvonal biztosításának az eszköze – a szükséges rossz. Az érdeklődés 

alapvető központja a foglalkozási területről a családra, a kikapcsolódásra, a baráti kapcsolatokra és effélékre 

kerül. Kétségtelen, hogy az ilyen típusú eltolódás, amelyet bizonyos mértékig minden osztályszinten 

megtalálhatunk, a skála alja felé az úgynevezett „átlagember‖-osztályban növekszik.23 Ez valószínűleg a Warner 

és munkatársai által „alsó alsó‖-nak nevezett csoportban a leghangsúlyosabb. 

Az ilyen tendenciák pontos kiterjedése és eloszlása bizonytalan, de ismét talán az a legfontosabb – amelyre 

közvetlen bizonyítékunk van –, hogy a választóvonal határozatlan. A mobilitási tanulmányból származó 

bizonyíték világosan mutatja, hogy minden osztályszinten jelentékeny „ambíciót" találunk; ebben nincs éles 

törés. 

Szólnunk kell a mezőgazdasági rétegződési rendszerbeli helyéről is. Az első és jelentős tény, hogy a kereső 

foglalkozásúak között a farmerek relatív aránya óriási mértékben csökkent; ez ma nem sokkal több 25 

százaléknál – megdöbbentő ellentétben a legtöbb társadalommal. Másodszor: fontos, hogy nagyon széles körben 

változik a farmok mérete, a jövedelem stb., tehát igazából azt mondhatjuk, hogy a farmerek a „felsőközép‖ 

ekvivalensektől (amelybe nem tartoznak azok az „úri farmerek‖, akik számára ez nem igazán foglalkozási 

elkötelezettség) egészen a skála alján elhelyezkedő, bizonyos területeken élő, közmondásosan szegénység 

sújtotta földbérlőkig terjed. Végül utalhatunk arra, hogy a mezőgazdaság gépesítése előmozdítja a földművelés-

nek a foglalkozások „kisvállalkozás‖ kategóriájához (amelyek tulajdonképpen sok esetben nem is kicsik) való 

hasonulását. Továbbá a „rurbanizáció‖ jelensége a földművelő csoportok életmódját általában nagymértékben 

hasonlóvá tette a városi népesség életmódjához. 

Az utolsó néhány oldalon tárgyalt szempontfajták arra engednek következtetni, hogy míg az amerikai 

politikában a nagy „érdekcsoportok‖ mindenekelőtt üzleti, munkás- és mezőgazdasági csoportok, közel sem 

annyira szorosan integrált tömbök, mint azt az ideológiai sztereotipizálás sugallja; mindegyikben számos típus 

                                                           
21A tanulmány, amelyre fentebb utaltunk, azt mutatja, hogy ez az elvárás viszonylag tisztán működik az általunk megkülönböztetett bat 

foglalkozási státuscsoport közül a felső kettőben. 
22Centers, Richard: The Psychology of Social Classes. Princeton: Princeton University Press, 1949, 147. és 216. 
23A kifejezést Warner használja, de a kiadatlan anyagában Dr. Joseph A. Kahl is. 
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és státusszint van (különösen ha belevesszük a munkásvezetőket, akik gyakran üzleti szintű jövedelemmel 

rendelkeznek). Ezek a csoportok nem olyan laza koalíciók, mint a demokrata és a republikánus párt, de nagyon 

távol vannak attól, hogy olyan csoportok legyenek, amelyek tagjainak szinte minden kérdésben azonosak az 

érdekei. Mindenekelőtt a rétegződési rendszerben összefonódnak egymással és más csoportokkal; nem 

világosan elhatárolható, szó szerint egymás felett elhelyezkedő „rétegekből‖ állnak. 

Végül, e vázlat nem volna teljes az amerikai rétegződési rendszeren belüli mobilitás problémájának rövid 

tárgyalása nélkül. Bár a szociológusok e probléma iránti érdeklődése általában az úgynevezett „vertikális‖ 

mobilitásra összpontosult, talán az első fontos hangsúlyozandó dolog a „horizontális‖ mobilitás nagy 

jelentősége. Egyaránt jelentős ennek két összefüggő típusa, nevezetesen a lakóhelyi mobilitás és az átkerülés az 

egyik foglalkozási státusból egy másikba ugyanazon foglalkozási típuson belül vagy a foglalkozástípusok 

közötti mozgás. A lakóhelyi mobilitás mértéke valóban nagyon nagy, és ez nagyon lényeges feltétele a vertikális 

mobilitásnak, mivel ez teszi lehetővé a „szorult‖ helyzetből való kiszabadulást és az újrapróbálkozást egy 

kedvezőbbnek tűnő alkalommal. A kisméretű, változatlan gazdasági helyzetű közösségek tanulmányozása a 

közösségből kikerülő személyek további sorsának szisztematikus figyelése nélkül hozzájárult ahhoz a warneri 

csoportvizsgálatok által adott képhez, miszerint a társadalomban alacsony szintű a vertikális mobilitás. 

Egy másik rendkívül fontos tény az amerikai foglalkozási rendszeren belüli „laterális‖ mozgás nagy mértéke. 

Például az európai kontinensen a legmagasabb politikai szintek alatt az ittenihez képest sokkal ritkábban fordul 

elő, hogy az emberek állami szolgálatba állnak, majd otthagyják; ott a közszolgálat egész életre szóló hivatás 

kell legyen. Hasonlóképpen nálunk gyakori, hogy a munkaerőt „elveszik‖ az ugyanazon vagy szorosan 

kapcsolódó területen működő más szervezetektől. Persze a generációk között kisebb a meghatározott 

foglalkozási státus folytonossága még a hasonló szinteken is, és jóval kisebb, mint amilyen Európában volt. A 

horizontális mobilitás mindkét típusa fontos szerepet játszott azzal, hogy lehetővé tette az „áttörést‖ ugyanabban 

a szituációban, amelybe valaki származása révén vagy egy megadott életszakaszban került. 

Bár ma talán ritkábban mondják, mint néhány évvel ezelőtt, az utóbbi időkben jó néhány határozott kijelentés 

elhangzott, amelynek értelmében a felfelé irányuló mobilitás esélyei körülbelül az utolsó generáció idejében 

drasztikusan csökkentek az amerikai társadalomban. Ezeket az állításokat erős kételkedéssel kell mérlegelnünk. 

Minden bizonnyal van múltunkban két tényező, amelyek valószínűleg nem ismétlődnek meg. A kontinensen 

való letelepülés olyan státusesélyeket nyit meg, különösen az új helyi közösségekben, amelyek nem 

ismételhetők meg egy teljesen benépesült országban. Másodszor, a mai bevándorlók egész rétegeinek az arra 

való esélye, hogy – miután a skála aljáról indultak – az országban elfoglalt kezdeti státusukhoz viszonyítva 

följebb kerüljenek, természetesen nem ismétlődik meg, csak akkor, ha a bevándorlás ismét nagymértékű lesz, 

ami nem valószínű. A másik oldalon persze ott van az amerikai gazdaság termelékenységének óriási 

növekedése, amely nagy pozitív esélyteremtő tényező. Nehéz ezeket a tényezőket egymással szemben 

kiegyenlíteni. Az általános kérdés nagyon nyitott, a bizonyíték pedig töredékes. 

Kétségtelenül eltolódás következett be, amellyel az oktatási rendszeren keresztüli mobilitás fontossága 

nagymértékben növekedett. A korábbinál kevésbé valószínű, hogy a „self-made man‖ csak általános iskolai 

végzettséggel rendelkezik, és kevésbé valószínű, hogy saját szervezetet hozott létre, mivel már meglévő 

szervezeteken keresztül jutott feljebb. A bostoni nagyvárosi körzetből származó bizonyíték azt mutatja – ha a 

felsőoktatási intézménybe járást a valószínű jövőbeli „magas‖ státus előrejelzésének tekintjük –, hogy mind az 

apa foglalkozási státusához, mind a szülők iskolai végzettségéhez viszonyítva jelentős mértékű a mobilitás.24 Ha 

ez igaz a bostoni területre, amely gazdaságilag talán a „legstagnálóbb‖ az ország nagyvárosi körzetei között, 

akkor az a feltevésünk, hogy még inkább igaz a nagyvárosi Amerika egészére – a kisebb városok más lapra 

tartoznak. 

Kevésbé határozott a bizonyíték abban a kérdésben, hogy milyen mértékben játszanak szerepet a tisztán 

gazdasági problémák, az eszközökhöz való hozzájutás a mobilitás általunk tanulmányozott aspektusában, de 

meglehetősen világos képet kapunk. Ez pedig a következő: egy nagyvárosi körzetben, ahol úgy járhatnak egy 

felsőoktatási intézménybe, hogy nem kell otthonról elköltözniük, a tanulás gazdasági nehézségei még a 

viszonylag alacsony jövedelmű családokba tartozók számára sem jelentenek elsődleges akadályt. Nem tudjuk 

pontosan ennek a tényezőnek a fontosságát – feltételezhetően fontosabb az olyan közösségekben, amelyeknek 

nincs helyi felsőoktatási intézményük –, de a rendelkezésre álló bizonyíték szerint úgy érezzük, hogy kevésbé 

fontos, mint amennyire általában annak tartják. Ha ez helytálló, akkor váratlanul nagy hangsúly kerül a 

mobilitási motiváció tényezőjére a fiú és a nevében fellépő szülei részéről egyaránt, megkülönböztetve az 

                                                           
24Az S. A. Stouffer és Florence Kluckhohn közreműködésével készült mobilitási tanulmány, amelyre elöljáróban utaltunk. 
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objektív mobilitási esélytől. Ez a következtetés sok „liberális‖ véleménnyel ellentétes, de végül is elég 

megerősített bizonyíték van rá, amely lehetővé teszi a további szociológiai vizsgálódást.25 

Ez felvet bizonyos problémákat az ilyen körülmények közötti mobilitási folyamatok megértéséhez szükséges 

szociológiai elemzéstípussal kapcsolatban. Lényegében megállapíthatjuk, hogy e kereteken belül a gyújtópont 

az egyén „szabad választásának‖ meghatározóin van. Tehát ez az „előrejutási‖ motiváció és az a jellemző irány, 

amelyben az illető ezt kívánja tenni, személyiségének jellemzőiként kezelendők, ahelyett, hogy a problémát 

főként cselekvési szituációja követelményeinek megértésére helyeznénk. 

Ha a probléma a személyiség jellemzőire összpontosul, akkor az a kérdés, hogyan fejlődnek ezek a jellemzők. 

Az egyik tényező persze az eleve adott képesség, de ez kívül esik a szociológus elemzési kompetenciáján. Az 

eredendő képességek által nyitva hagyott variációs lehetőségeken belül azonban a jellemzők elsajátítására 

először a családban mint a társadalom alrendszerében kerül sor, másodrészt az iskolában és a kortárscsoportban. 

Tehát lényegében a családoknak mint társadalmi rendszereknek azokra a vonásaira, azokra a szülők és utódok 

által játszott szerepekre és a gyermek személyiségére gyakorolt hatásukra kell figyelnünk, amelyek 

általánosságban is jelentősek a szocializáció szempontjából, de különösen az „ambiciózus‖ és „nem ambiciózus‖ 

fiúk közötti különbség, az ambiciózus kategórián belül pedig az ambíció különböző jellemző típusainak 

meghatározása szempontjából. (Persze hasonlóképpen az iskolák és kortárscsoportok esetében is.) 

Az amerikai társadalom mint társadalmi rendszer szempontjából ez a probléma a társadalmi struktúra 

„mikroszkopikus‖ eltérésterületeire vezet minket, hiszen megfelelő bizonyítékunk van arra, hogy az 

érdeklődésünk tárgyát képező különbségek csak részben függenek a családok osztálystátusának általános 

különbségeitől. De ettől a körülménytől semmi esetre nem lesz kevésbé szociológiai problématerület az, ha csak 

az amerikai rétegződési rendszerbeli, valamint az indiai kasztrendszerbeli mobilitás (illetve mobilitáshiány) 

közötti különbségeket próbáljuk magyarázni. 

A fenti vázlat semmilyen értelemben nem az amerikai társadalmi rétegződési rendszer technikailag 

„operacionális‖ tanulmánya. A jelenlegi értekezés kontextusában célja főként illusztratív: az volt a szándékunk, 

hogy éreztessük az olvasóval azoknak az elvont elemzési kategóriáknak az empirikus relevanciáját, amelyet az 

értekezés első részében fejtettünk ki. Lényegében akkor érte el célját, ha három dologban segít: először abban, 

hogy konkrét empirikus tartalmat adjunk a tárgyalt elméleti kategóriák többségének; másodszor annak 

bemutatásában, hogy ehhez az elemzéshez szilárd „műveleti alapra‖ tehetünk szert, ha a mégoly komplex és 

zavarba ejtő empirikus területet, mint egy nagyon komplex társadalom rétegződésének elemzése, áttekinthető 

fogalmi rendszerrel közelítünk meg; harmadszor annak kifejtésében, hogy egy ilyen rendszer használatával 

meghatározott bepillantást nyerhetünk a rendszer dinamikájába, amely vagy egyáltalán nem volna lehetséges, 

vagy sokkal ingadozóbb és bizonytalanabb lenne, ha ugyanazokat az empirikus problémákat ad hoc módon vagy 

hétköznapi tapasztalatokat követve közelítenénk meg. 

Még egy utolsó megjegyzést tennénk az értekezés egészéről. Gyakran – ha nem is explicit módon, de áttételesen 

– engednek arra következtetni, hogy lehetséges és hasznos a társadalmi jelenségek bizonyos típusaira 

vonatkozólag olyan „elméleteket‖ kidolgozni, amelyek lényegében függetlenek egymástól és az általános 

szociológiai elmélettől; így beszélhetünk a „fiatalkori bűnözés elméletéről‖, „családelméletről‖, vagy „a 

politikai magatartás elméletéről‖ és persze a „társadalmi rétegződés elméletéről‖. Kétségtelen, hogy ezek 

mindegyike legitim szakterületet alkot. De – hacsak nem durván elhibázott a tanulmányunkban alkalmazott 

elméleti megközelítés – a rétegződés elmélete nem alkotja olyan fogalmak és általánosítások önálló törzsét, 

amelyek csak lazán kapcsolódnak az általános szociológiai elmélet más részeihez; ez maga az általános 

szociológiai elmélet, amelyet a társadalmi rendszerek bizonyos alapvető aspektusára vonatkoztatva alakítottunk 

ki. Tehát a jelenlegi elemzés esetleges érdemei túlnyomórészt az általános elmélet olyan fejleményeiből 

származnak, amelyek lehetővé tették, hogy a rétegződés problémáit az általános elemzés fő eszközeinek 

alkalmazásával fogalmazzuk meg és kezeljük. A rétegződés elméleti szinten való jobb megértését mindenekelőtt 

az teszi lehetővé, hogy sokkal jobb általános elméletünk van, mint egy emberöltővel ezelőtt, bár a rétegződés 

problémáinak tanulmányozása természetesen nagymértékben hozzájárult az általános elmélet fejlődéséhez. 

Szalai Éva fordítása 

                                                           
25Persze nincs ok, amiért a mobilitási motivációnak ez a hiánya ne lehetne a folyamatosan alacsony családi státus és generációkat átfogó 
esélyhiány függvénye. 



 II. A TÁRSADALMI 

RÉTEGZŐDÉS 

FUNKCIONALISTA 

MEGKÖZELÍTÉSE 

 

 50  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. Kingsley Davis – Wilbert E. Moore: A rétegződés 
néhány elve26

 

Egy korábbi értekezésünkben a társadalmi egyenlőtlenség jelenségének a kezeléséhez mutattunk be néhány 

koncepciót.27 

Ebben a tanulmányunkban eggyel tovább lépünk a rétegződési elméletben: kísérletet teszünk annak 

bemutatására, hogy a rétegződés és a társadalmi rend többi része összefügg egymással.28 Abból a tételből 

kiindulva, hogy nincs „osztály nélküli‖ vagy rétegződés nélküli társadalom, arra törekszünk, hogy funkcionális 

alapon megmagyarázzuk azt az egyetemes szükségszerűséget, amely minden társadalmi rendszerben előidézi a 

rétegződést. A következőkben megkíséreljük megmagyarázni, nagyjából miért egyforma a főbb pozíciótípusok 

közötti presztízsmegoszlás minden társadalomban. Mivel azonban az egyes társadalmak között nagy 

különbségek fordulnak elő a rétegződés fokát és fajtáját tekintve, figyelmet fordítunk a társadalmi 

egyenlőtlenség fajtáira és azokra a változó tényezőkre is, amelyek azokat kialakították. 

Egyértelmű, hogy feladatunk két különböző elemzési vonalat igényel: az egyiket a rétegződés egyetemes, a 

másikat annak változó vonásai megértéséhez. Természetesen mindegyik vizsgálódási vonal támogatja a másikat 

és nélkülözhetetlen; az alábbi tárgyalásban a kettő összefonódik, bár a terjedelmi korlátok miatt a hangsúlyt az 

egyetemes vonásokra helyezzük. 

Egyvalamit végig szem előtt kell tartanunk: nevezetesen azt, hogy fejtegetésünk nem a pozíciókat betöltő 

egyénekkel, hanem a pozíciók rendszerével kapcsolatos. A kérdéskörnek csak az egyik eleme az, hogy miért 

hordoznak a különböző pozíciók különböző fokú presztízst; egészen más, ha azt kérdezzük, hogyan kerülnek 

bizonyos egyének a szóban forgó pozíciókba. Bár – amint azt majd érvelésünkkel megpróbáljuk bemutatni – 

mindkét kérdés ide kapcsolódik, lényeges, hogy gondolkodásunkban elválasszuk ezeket egymástól. A 

rétegződési irodalom nagy része a második kérdésre próbált válaszolni (különösen a rétegek közötti mobilitás 

könnyű vagy nehéz volta tekintetében) úgy, hogy az elsővel nem is foglalkozik. Az első kérdés azonban 

logikailag, illetve meghatározott egyén vagy csoport esetében ténylegesen is megelőzi a másodikat. 

2.1. 1. A rétegződés funkcionális szükségszerűsége 

Érdekes azonban, hogy a rétegződés egyetemes jelenlétét magyarázó fő funkcionális szükségszerűség éppen az 

a minden társadalommal szembeni követelmény, hogy az egyéneket a társadalmi struktúrában elhelyezze és 

motiválja. A társadalomnak mint funkcionáló mechanizmusnak valamilyen módon a tagjait el kell osztania 

társadalmi pozíciókba, és arra kell ösztönöznie őket, hogy teljesítsék az adott pozíciókhoz tartozó feladatokat. 

Tehát két különböző szinten kell foglalkoznia a motivációval, hogy a megfelelő egyénekben fölkeltse bizonyos 

pozíciók betöltésének a vágyát, és ha az adott pozíciókba kerülnek, akkor az azokhoz tartozó feladatok 

teljesítésének a vágyát. Bár a társadalmi rend formailag viszonylag statikus, de van egy szakadatlan 

cserefolyamat, s ahogyan új egyének születnek bele, az életkorral változik a helyzetük, és halálukkor kikerülnek 

belőle. A pozíciórendszerbe történő bekerülésüket valamilyen módon szervezni és motiválni kell. Ez attól 

függetlenül igaz, hogy a rendszer kompetitív vagy nem kompetitív. A kompetitív rendszer nagyobb fontosságot 

tulajdonít a pozícióelérés motiválásának, a nem kompetitív rendszer pedig talán nagyobb fontosságot ad a 

pozícióhoz tartozó feladatok elvégzésére irányuló motiválásnak; de minden rendszerben szükség van mindkét 

motiválástípusra. 

Ha a különböző pozíciókkal társított feladatok egyformán kellemesek volnának az emberi szervezet számára, 

egyformán fontosak volnának a társadalmi fennmaradás szempontjából, és mindegyik ugyanazt a képességet 

vagy tehetséget követelné meg, akkor mindegy volna, hogy ki milyen pozícióba kerül, és nagymértékben 

csökkenne a társadalmi elhelyezés problémája. De valójában nem jelent nagy különbséget, hogy ki milyen 

pozíciót szerez – nemcsak azért, mert néhány pozíció eredendően is elfogadhatóbb más pozícióknál, hanem 

azért is, mert néhány különleges tehetséget vagy képzést követel, és néhány pedig funkcionálisan fontosabb, 

mint mások. Az is lényeges, hogy a pozíciókhoz tartozó feladatokat a fontosságuknak megfelelő szorgalommal 

                                                           
26 Eredeti megjelenése: American Sociological Review 10. évf., 2. sz., 1945, 242-249. old. A jelen fordítás forrása: Angelusz Róbert (szerk.): 

A társadalmi rétegződés komponensei. Válogatott tanulmányok. Új Mandátum, Bp., 1997. 10–23. old 
27Kingsley Davis: „A Conceptual Analysis of Stratification.‖ American Sociological Review, 7: 309-321, June, 1942. 
28A szerzők sajnálkoznak (és elnézést kérnek), mert az esszé, amely egy hosszabb tanulmány tömörítése, annyi mindenre tér ki olyan rövid 

terjedelemben, hogy nem adhat adekvát bizonyítékokat és megszorításokat, aminek az az eredménye, hogy a valójában nagyon bizonytalant 
szerencsétlenül dogmatikus módon mutatja meg. 
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végezzék el. A társadalomnak így feltétlenül rendelkeznie kell olyan jutalmakkal, amelyeket ösztönzőkként 

használhat; másodszor valamiféle módszere kell legyen az adott jutalmak pozícióknak megfelelő, differenciális 

elosztásához. A jutalmak és elosztásuk a társadalmi rend részévé válnak, így rétegződést idéznek elő. 

Megkérdezhetjük, miféle jutalmak állnak a társadalom rendelkezésére a személyi állomány és a lényeges 

eszközök, szolgáltatások biztosítására. Először is rendelkezik azokkal a dolgokkal, amelyek hozzájárulnak a 

létfenntartáshoz és az alapvető jóléthez. Másodszor, rendelkezik azokkal a dolgokkal, amelyek elősegítik a 

szórakozást és a kikapcsolódást. Végül rendelkezik azokkal a dolgokkal, amelyek az önbecsüléshez és az 

önkiteljesítéshez járulnak hozzá. Az utolsó, az én, különösen társas jellege miatt, nagyrészt mások 

véleményének a függvénye, ennek ellenére fontosságban azonos szinten van az első kettővel. Minden társadalmi 

rendszerben mindhárom jutalomfajtát a pozícióknak megfelelően, differenciáltan kell elosztani. 

Bizonyos értelemben a jutalmak „beépülnek‖ a pozícióba. A pozícióval társított „jogokból‖, valamint abból 

állnak, amit a pozíció velejáróinak vagy előnyeinek nevezhetünk. A jogok gyakran, a velejárók néha 

funkcionálisan kapcsolódnak a pozícióhoz tartozó feladatokhoz. (Amit a pozíció betöltője jognak tekint, azt a 

közösség más tagjai általában kötelességnek tekintik.) De lehet számos olyan kiegészítő jog és előny, amely a 

pozíció funkciója szempontjából nem lényeges, és csak közvetett, jelképes kapcsolatban áll az ahhoz tartozó 

feladatokkal, de amely számottevő fontossággal bírhat abban, hogy az embereket a pozíciók betöltésére és a 

lényeges feladatok teljesítésére ösztönözze. 

Ha a társadalom különböző pozícióinak jogai és előnyei egyenlőtlenek kell legyenek, akkor a társadalom 

rétegzett kell legyen, mert a rétegződés pontosan ezt jelenti. A társadalmi egyenlőtlenség tehát egy öntudatlanul 

kialakított eszköz, amellyel a társadalmak biztosítják, hogy a legfontosabb pozíciókat a legrátermettebb emberek 

lelkiismeretesen töltsék be. Következésképp minden társadalom – akár egyszerű, akár komplex – meg kell 

különböztesse a személyeket mind a presztízs, mind a megbecsülés tekintetében, tehát bizonyos mértékű 

intézményesített egyenlőtlenséggel kell rendelkezzék. 

Ebből nem következik, hogy az egyenlőtlenség mértéke vagy típusa minden társadalomban azonos. Ez 

nagyrészt olyan tényezők függvénye, amelyekkel most foglalkozunk. 

2.2. 2. A pozíciórangsor két meghatározója 

Az egyenlőtlenség általános funkcióját elfogadva meghatározhatjuk azt a két tényezőt, amelyek megadják a 

különböző pozíciók viszonylagos rangsorbeli helyét. Általánosságban a legjobb jutalmat azok a pozíciók vonják 

maguk után, vagyis azok foglalják el a legmagasabb rangsorbeli helyet, amelyek a) a legfontosabbak a 

társadalom számára, és b) a legnagyobb képzettséget vagy tehetséget követelik. Az első tényező a funkcióval 

kapcsolatos és viszonylagos jelentőségű; a második az eszközökkel kapcsolatos és a ritkább. 

Eltérő funkcionális fontosság. A társadalomnak valójában nem kell a funkcionális fontossággal arányosan 

jutalmaznia a pozíciókat. Pusztán elegendő jutalmat kell adnia ahhoz, hogy biztosítsa megfelelő betöltésüket. 

Más szóval, látnia kell, hogy a kevésbé lényeges pozíciók nem versenyeznek sikeresen a lényegesebbekkel. Ha 

egy pozíciót könnyen betöltenek, akkor nem kell erősen jutalmazni még akkor sem, ha fontos. Másfelől ha 

fontos, de nehéz betölteni, akkor a jutalom elég magas kell legyen ahhoz, hogy ennek ellenére betöltsék. Tehát a 

funkcionális fontosság annak szükséges, de nem elégséges oka, hogy egy pozíciónak magas rangot 

tulajdonítsanak.29 

A személyi állomány differenciális hiánya. Gyakorlatilag minden pozíció – megszerzésének módjáról 

függetlenül – megköveteli a készség vagy teljesítőképesség valamilyen formáját. Ez eredendően benne 

foglaltatik magában a pozíció fogalmában, amely arra utal, hogy a pozíció betöltőjének a betöltésből fakadóan 

meg kellene valósítania bizonyos dolgokat. 

                                                           
29Sajnos a funkcionális fontosságot nehéz megteremteni. Ha – ahogyan azt gyakran öntudatlanul teszik – a pozíció presztízsével teremtjük 

meg, akkor a mi szempontunkból önmagába visszatérő az érvelés. Van azonban két független nyom: a) az, hogy funkcionálisan milyen 

egyedi mértékben egyedi egy pozíció – igaz-e, hogy nincs más olyan pozíció, amely kielégítően elláthatná ugyanazt a funkciót; b) az, hogy 
milyen mértékben függenek más pozíciók a szóban forgó pozíciótól. Mindkét nyomra az egy fő funkció köré épülő, szervezett 

pozíciórendszerekben találjuk a legjobb példát. Tehát a legtöbb komplex társadalomban a vallási, politikai, gazdasági és oktatási funkciókat 

meghatározott, nehezen felcserélhető struktúrák kezelik. Emellett az egyes struktúráknak sokféle pozíciója van, amelyek közül néhány, ha 
nem is alárendelt másoknak, de egyértelműen függ azoktól. Összegezve: amikor egy intézményi mag egy fő funkció körül differenciálttá 

válik és ugyanakkor kapcsolataiba szervezi a populáció nagy részét, akkor kulcspozíciói rendelkeznek a legmagasabb funkcionális 

fontossággal. Az ilyen specializáció hiánya nem a funkcionális fontosság hiányát bizonyítja, hiszen a társadalom egésze is lehet viszonylag 
specializálatlan; de az a biztos, ha feltételezzük, hogy a fontosabb funkciók kapják az első és legvilágosabb megkülönböztetést. 
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Végső soron a személy jellemzői csak két módon nyilvánulnak meg: vagy az öröklött képességen vagy képzésen 

keresztül. Nyilvánvaló, hogy konkrét tevékenységekben mindig mindkettő szükséges, de gyakorlati álláspontból 

a hiány oka elsősorban vagy az egyik, vagy a másik, vagy a kettő együtt lehet. Néhány pozíció olyan magas 

fokú veleszületett tehetséget követel, hogy törvényszerűen kevesen vannak az azokat betöltő személyek. 

Sokszor azonban a népesség körében bőven akad tehetség, de olyan hosszú, költséges és bonyolult a képzési 

folyamat, hogy viszonylag kevesen tudják azt megszerezni. Például a modern orvostudomány nem haladja meg 

a legtöbb egyén szellemi kapacitását, de olyan nehéz és drága az orvosképzés, hogy szinte senki nem vállalná, 

ha az orvostudományok doktorának pozíciója nem hordozna az áldozattal arányos jutalmat. 

Ha a pozíció által megkívánt tehetségekből bőven elég van és a képzés könnyű, akkor a pozíció megszerzése 

módjának kevés köze lehet a pozícióhoz tartozó feladatokhoz. Sőt közöttük szinte véletlenszerű lehet a 

kapcsolat. De ha a tehetség ritka előfordulása vagy a képzés költséges volta miatt szűkösek a megkívánt 

készségek, akkor a pozíció – ha funkcionálisan fontos – olyan vonzerővel kell rendelkezzék, amely más 

pozíciókkal versengve magához vonzza a szükséges képességeket. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a pozíció 

magasan kell legyen a társadalmi skálán, hogy nagy presztízst, magas fizetést, sok szabadidőt és efféléket 

érdemeljen es kapjon. 

Az eltérések értelmezése. Amennyiben két rétegződési rendszer között különbség van, akkor az a differenciális 

jutalom két determinánsát befolyásoló tényezőknek, azaz a személyi állomány funkcionális fontosságának és 

szűkös voltának tulajdonítható. Lehet, hogy az egyik társadalomban fontos pozíciók nem fontosak egy másik 

társadalomban, mert a társadalmi viszonyok vagy belső fejlettségük mértéke eltérő. Ugyanazon feltételek 

viszont befolyásolhatják a szűkösség kérdését, hiszen néhány társadalomban a fejlettség szintje vagy a külső 

helyzet teljesen egyértelművé teheti bizonyos fajta készség vagy tehetség szükségességét. Tehát valamely 

rétegződési rendszert a differenciális jutalom két előbb említett alapját befolyásoló sajátos feltételek 

eredményeként értelmezhetjük. 

2.3. 3. A jelentősebb társadalmi funkciók és a rétegződés 

Vallás. A vallás szükségességének oka nyilván azon tényben található, hogy az emberi társadalom elsősorban 

azáltal éri el egységét, hogy tagjai bizonyos közös végső értékekkel és célokkal rendelkeznek. Bár ezek az 

értékek és célok szubjektívek, befolyásolják a viselkedést, és integrációjuk teszi lehetővé a társadalom 

rendszerként való működését. Ezek nem öröklött és nem külső jellegből származnak: a kultúra részeként a 

kommunikáción és erkölcsi ráhatáson keresztül alakulnak ki. Azonban a társadalom tagjai számára valamilyen 

valóságtartalmat kell mutatniuk, és a vallásos hit és rituálé szerepe, hogy ezt a valószerűséget megadja és 

megerősítse. A hiten és rituálén keresztül a közös célok és értékek egy elképzelt világhoz kapcsolódnak, amelyet 

konkrét szent tárgyak jelképeznek; vagyis ez a világ értelemszerűen összefügg az egyén életének tényeivel és 

próbatételeivel. A szent tárgyak és az azok által jelképezett lények tiszteletével, valamint olyan természetfeletti 

előírások elfogadásával, amelyek ugyanakkor viselkedési szabályzatok is, erős ellenőrzést gyakorolnak az 

emberi magatartás felett, s azt az intézményi struktúrát fenntartó és a végső céloknak és értékeknek megfelelően 

vezetik. 

Ha igaz ez a vallás szerepéről alkotott elképzelés, akkor megérthetjük, miért van az, hogy a vallási 

tevékenységek minden ismert társadalomban általában meghatározott személyek felügyelete alatt állnak, akik 

ezáltal nagyobb jutalmakat élveznek, mint a társadalom átlagos tagjai. Bizonyos jutalmak és sajátos 

privilégiumok csak a legmagasabb vallási funkcionáriusokhoz kötődhetnek, mások viszont általában az egész 

papi osztályra érvényesek. 

Továbbá különös kapcsolat van a vallási tisztviselő feladatai és az általa élvezett sajátos kiváltságok között. Ha 

az emberek sorsát végérvényesebben irányítja a természetfeletti, mint a való világ, akkor annak földi 

képviselője, az a személy, akin keresztül az ember a természetfelettivel kommunikálhat, nagy hatalommal 

rendelkező egyén kell legyen. O a szent hagyomány őre, a rituálé gyakorlott előadója, a szájhagyomány és 

mítosz értelmezője. Olyan szoros kapcsolatban áll az istenekkel, hogy azok néhány jellemzőjével őt is 

felruházzák. Röviden: kicsit szent, ezáltal mentesül a közönségesebb szükségletek és ellenőrzések némelyikétől. 

Tehát nem véletlen, hogy a vallási funkcionáriusokat a legmagasabb hatalmi pozíciókkal társították például a 

teokratikus rendszerekben. Tulajdonképpen ebből a szempontból eltűnődhetünk azon, hogy miért nem vonják 

teljesen ellenőrzésük alá társadalmukat. Az ezt megakadályozó tényezőkről érdemes szólnunk. 

Először is, a vallási feladatok elvégzéséhez kismértékű technikai kompetencia szükséges. Nem követelmény a 

tudományos vagy művészi képesség. Bárki állíthatja magáról, hogy szoros kapcsolatot élvez az istenségekkel, 
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viszont senki nem vonhatja kétségbe sikerrel ezt az állítását. Tehát a személyi állomány szűkös voltának 

tényezője technikai értelemben nem működik. 

Másrészt kijelenthetjük, hogy a vallási rituálé gyakran bonyolult, a vallási tan pedig nehezen érthető, valamint 

hogy a papi pálya – ha nem is intelligenciát – tapintatot követel. Ez igaz, de a szakma technikai követelményei 

többnyire esetlegesek, nem ugyanúgy kapcsolódnak a célhoz, mint a tudomány a légiközlekedéshez. A pap soha 

nem lehet szabad a versenytől, hiszen soha nem teljesen világosak-annak kritériumai, hogy valaki valóban 

kapcsolatban áll a természetfelettivel vagy sem. Ez a verseny szállítja lejjebb a papi pozíciót annál, amit első 

pillantásra várhatnánk. Ezért van az, hogy a papi presztízs azokban a társadalmakban a legmagasabb, ahol a 

szakmabeli tagság felett maga a papi testület gyakorol ellenőrzést. Részben ezért alkalmaznak kifinomult 

eszközöket a személy hivatalával való azonosulásának hangsúlyozására – ilyen a látványos öltözet, a 

szokásostól eltérő magatartás, a sajátos étrend, az elkülönített lakóhely, a cölibátus, a feltűnően sok szabadidő 

stb. Tulajdonképpen a papot mindig veszélyezteti, hogy némileg hitelét veszíti (ahogyan az a szekularizált 

társadalomban történik), mert a makacs tény világában a rituálé és a szent tudás önmagában nem hoz termést és 

nem épít házakat. Továbbá, hacsak nem védi szakmai testület, a pap természetfelettivel való azonosulása 

általában meggátolja, hogy bőséges földi javakat szerezzen. 

A társadalmak összevetésekor úgy tűnik, hogy a papnak adott legmagasabb általános pozíció a középkori típusú 

társadalmi rendben fordul elő. Abban a gazdasági termelés többletet tesz lehetővé, amelyet nagy létszámú, 

magas szinten szervezett papság támogatására használhatnak; a népesség mégis írástudatlan, tehát 

nagymértékben hiszékeny. A legszélsőségesebb példát talán a tibeti buddhizmusban találjuk, de más példákkal a 

feudális Európa katolicizmusában, a perui inka rezsimben, az indiai brahmanizmusban, a Yucatan maja 

papságában is találkozhatunk. Másfelől, ha a társadalom annyira kezdetleges, hogy nincs többlet és a 

differenciálódás is kismértékű, s így minden papnak egyben földművesnek vagy vadásznak kell lennie, akkor a 

papi státus elkülönítése a többi státustól alig jutott addig, hogy sokat jelenthetne a papi presztízs. Ha ilyen 

körülmények között a papnak valóban magas presztízse van, akkor ennek az az oka, hogy más fontos (általában 

politikai és gyógyító) funkciókat is ellát. 

A tudományos technológiára épülő, rendkívül fejlett társadalomban a papság általában veszít státusából, mert a 

szent hagyomány és a természetfelettiség háttérbe szorul. A társadalom végső értékei és közös céljai általában 

kevésbé antropomorfikus módon fejeződnek ki olyan tisztviselők révén, akik alapvetően inkább politikai, 

gazdasági vagy oktatási, mint vallási pozíciókat töltenek be. Ennek ellenére az értelmiségiek könnyen 

eltúlozhatják a papság egy feltehetően szekuláris miliőben bekövetkező presztízsveszteségének mértékét. Ha a 

kérdést közelebbről vizsgáljuk, a városi proletariátus és a vidéki polgárság is meglepően istenfélőnek és a papok 

hatása alatt levőnek bizonyul. Egyetlen társadalom sem vált olyan mértékben szekularizálttá, hogy teljesen 

felszámolja a transzcendentális célokba és természetfeletti entitásokba vetett hitet. Még a szekularizált 

társadalomban is kell legyen olyan rendszer, amely integrálja a végső értékeket, biztosítja azok ritualisztikus 

kifejezését és a csalódás, halál, katasztrófa során igényelt emocionális ellentételezést. 

Kormányzat. A valláshoz hasonlóan a kormány egyedi és nélkülözhetetlen szerepet játszik a társadalomban. De 

a vallással szemben, amely érzelmek, hitek és rituálék alapján biztosít integrációt, a kormány a jog és az 

autoritás alapján szervezi a társadalmat. Továbbá inkább a való világ, mintsem a természetfölötti felé orientálja 

a társadalmat. 

A kormány fő funkciói belsőleg a normák végső megerősítése, az ütköző érdekekkel kapcsolatos végső döntés, 

valamint a társadalom átfogó tervezése és irányítása, külsőleg pedig a háború és a diplomácia kezelése. E 

funkciók teljesítése érdekében az egész nép képviselőjeként cselekszik, erőmonopóliumot élvez, és ellenőrzi a 

területén belüli egyéneket. 

A politikai cselekvés meghatározása szerint autoritásra utal. Egy tisztviselő parancsolhat, mert autoritása van, az 

állampolgárnak pedig engedelmeskednie kell, mert alá van vetve ennek az autoritásnak. Ezért a rétegződés 

magyarázata a politikai kapcsolatok jellegében rejlik. 

Annyira egyértelmű a politikai pozícióban megtestesülő hatalom, hogy néha a politikai egyenlőtlenséget úgy 

fogják fel, hogy az minden egyenlőtlenséget magában foglal. De kimutatható, hogy a rétegződésnek más alapjai 

is vannak, és a gyakorlatban a következő szabályozók akadályozzák meg a politikai hatalom kiteljesedését: a) 

Az, hogy a politikai hivatal tényleges birtokosai, különösen a legmagasabb szintű politikát meghatározók, 

szükségszerűen kevesen kell legyenek a népesség egészéhez viszonyítva. b) Az, hogy az uralkodók inkább a 

csoport, mint a saját maguk érdekeit képviselik, vagyis viselkedésüket olyan szabályok és szokások korlátozzák, 

amelyek célja ezen érdekkorlátozás megerősítése. c) Az, hogy a politikai tisztség betöltője kizárólag 
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tisztségének köszönheti autoritását, vagyis a magának tulajdonított bármilyen sajátos tudás, tehetség vagy 

képesség teljesen esetleges, ezért gyakran kell mások technikai segítségére hagyatkoznia. 

E korlátozó tényezőket szem előtt tartva nem is furcsa, hogy az uralkodóknak gyakran kevesebb hatalma és 

presztízse van, mint amelyre formális jogaik szó szerinti felsorolása engedne következtetni. 

Vagyon, tulajdon és munka. Minden olyan pozíció, amely betöltőjének megélhetést biztosít, meghatározása 

szerint gazdaságilag jutalmazott. Ezért az olyan (például politikai vagy vallási) pozícióknak is van egy olyan 

gazdasági vonatkozása, amelynek a fő funkciója nem gazdasági. Tehát célszerűvé válik a társadalom számára, 

hogy az egyenlőtlen gazdasági hozadékkal mint fő eszközzel szabályozza a személyek pozícióba kerülését és 

ösztönözze feladataik teljesítését. Tehát a gazdasági haszon mennyisége válik a társadalmi státus fő mutatójává. 

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a pozíció nem azért eredményez hatalmat és presztízst, mert magas 

jövedelemmel jár. Inkább azért jár magas jövedelemmel, mert funkcionálisan fontos, és a rendelkezésre álló 

személyi állomány ilyen vagy olyan okból elégtelen. Tehát felületes és hibás, ha a magas jövedelmet az ember 

hatalma és presztízse okának nyilvánítják – ugyanúgy, ahogy hibás azt gondolni, hogy az ember betegségének 

oka a láza.30 

A hatalom és a presztízs gazdasági forrása nem elsődlegesen a jövedelem, hanem a tőkejavak (szabadalmak, 

vevőkör és szakmai hírnév) tulajdonlása. Az ilyen tulajdonlást jobb megkülönböztetni a fogyasztói javak 

birtoklásától, amely inkább mutatója, mint oka a társadalmi helyzetnek. Más szóval, a termelői javak 

tulajdonlását más pozíciókhoz hasonlóan jövedelemforrásnak nevezhetjük, maga a jövedelem pedig mutató 

marad. Még az olyan szituációkban is, ahol a társadalmi értékek széles körben kommercializálódtak és a 

legkönnyebben a keresetek alapján lehet megítélni a társadalmi pozíciót, a jövedelem nem annyira presztízst ad 

a pozíciónak, mint inkább arra ösztönzi az embereket, hogy versenyezzenek a pozícióért. Igaz, hogy egy olyan 

ember számára, akinek jövedelme egy pozíció eredményeként magas, ez a pénz egy másik pozícióba kerülését is 

segítheti, de ez megint eredeti, gazdaságilag kedvező státusát tükrözi, amely a pénzen keresztül fejti ki hatását. 

A termelővállalkozás magántulajdonosi rendszerében az egyén költekezését meghaladó jövedelem tőkevagyon 

birtoklásához vezethet. Feltehetően az ilyen tulajdon kezdetben a saját bevételekkel, később pedig a 

termelővállalkozás bevételeivel való megfelelő gazdálkodásnak a jutalma. De ahogyan egyre erősebbé válik a 

társadalmi differenciálódás és mégis fennmarad az öröklés intézménye, kialakul a tiszta tulajdonlás jelensége és 

annak jutalma. Ilyen esetben nehéz bizonyítani, hogy a pozíció funkcionálisan fontos, vagy hogy a kérdéses 

szűkösség bármi, csak nem külsődleges és véletlenszerű. Ezért kétségtelen, hogy a termelőjavakbeli 

magántulajdon intézménye egyre erősebb kritikának van kitéve, ahogyan a társadalmi fejlődés az iparosítás felé 

halad. Csak ez a tiszta, vagyis szigorúan jogi és funkció nélküli tulajdonlás nyitott a támadásra, mivel a 

tényleges (akár magán-, akár köz-) tulajdon valamely formája nélkülözhetetlen. 

A termelőjavak tulajdonának egyik fajtája a mások munkája fölött gyakorolt jogokból áll. A 

legszélsőségesebben koncentrált és kizárólagos jogokat a rabszolgaságban találhatjuk, de a lényegi elv 

megmarad a jobbágyságban, az adós (rab)szolgaságban, az encomiendában31 és a szerződéses szolgaságban is. 

Természetesen a rétegződés szempontjából ennek a tulajdonfajtának van a legnagyobb jelentősége, mert szük-

ségszerűen egyenlőtlen kapcsolatot von maga után. 

A tőkejavakbeli tulajdon azonban elkerülhetetlenül kényszerítő elemet visz még a névlegesen szabad 

szerződéses viszonyba is. Tulajdonképpen bizonyos vonatkozásokban a szerződésbeli munkaadó autoritása 

nagyobb, mint a feudális birtokosé, amennyiben az utóbbit jobban korlátozzák a hagyományos kölcsönösségek. 

Még a klasszikus közgazdaságtan is felismerte, hogy a versenyzők nem boldogulnak egyenlően, de ebből nem 

vonta le azt a szükségszerű következtetést, hogy – akárhogyan érték el – az áruk és szolgáltatások egyenlőtlen 

ellenőrzése egyenlőtlen előnyöket kell adjon a szerződéses feleknek. 

Technikai tudás. Az egyes céloknak megfelelő eszközök megkeresésének funkciója – tekintet nélkül a célok 

közötti választásra – kizárólag a technikai szférába tartozik. Könnyű belátni annak magyarázatát, hogy a nagy 

technikai készséget igénylő pozíciók miért kapnak meglehetősen magas jutalmakat, hiszen a jutalmakat úgy 

lehet a legegyszerűbben elosztani, ha vonzzák a tehetséget és motiválják a képzést. Az is egyértelmű, hogy ezek 

miért kapják ritkán – ha egyáltalán kapják – a legmagasabb jutalmakat: a technikai tudás fontossága társadalmi 

                                                           
30A jövedelem társadalmi rétegződésbeli inkább jelképes, mint eredendő szerepét Talcott Parsons világosan és tömören összegezte „A 

társadalmi rétegződés analitikus megközelítése‖ című írásában („An Analytical Approach to the Theory of Social Stratification.‖ American 

Journal of Sociology, 45: 841-862, May, 1940). 
31A spanyol korona által adományozott birtok, amely magában foglalja a területen élő indiánok munkájára vonatkozó jogokat (a ford.). 



 II. A TÁRSADALMI 

RÉTEGZŐDÉS 

FUNKCIONALISTA 

MEGKÖZELÍTÉSE 

 

 55  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

szempontból soha nem olyan nagy, mint a célok integrálása, amely vallási, politikai és gazdasági szinten 

történik. Mivel a technológiai szint kizárólag az eszközökkel foglalkozik, egy tisztán technikai pozíciónak végső 

soron alá kell rendelődnie más – vallási, politikai vagy gazdasági jellegű – pozícióknak. 

Ennek ellenére a szakértő és a laikus közötti megkülönböztetés minden társadalmi rendben alapvető, és nem 

lehet teljesen más alapokra redukálni. A munkaerő-toborzás és a jutalmazás módszerei is néha ahhoz a hibás 

értelmezéshez vezetnek, hogy a technikai pozíciók gazdaságilag meghatározottak. Valójában azonban a tudás és 

készség elsajátítása nem megvásárolható, bár a tanulási lehetőség az lehet. A képzési lehetőségek ellenőrzése 

bizonyos családokban vagy osztályokban egyfajta tulajdonjogként öröklődhet, és ennek következtében hatalmat 

és presztízst adhat. Az ilyen helyzet mesterséges hiánnyal egészítheti ki a készségek és tehetségek természetes 

hiányát. Másrészt kialakulhat egy ezzel ellentétes helyzet is. A technikai pozícióhoz tartozó jutalmak olyan 

nagyok lehetnek, hogy kialakul a túlkínálat állapota, ami legalábbis ideiglenesen a jutalmak leértékelődéséhez 

vezet. Tehát a tanult szakmákbeli „munkanélküliség" a kérdéses pozíciók presztízsének csökkenését 

eredményezheti. Az ilyen ellentételezések és átrendezések állandóan előfordulnak a változó társadalmakban; és 

mindig hasznos észben tartani, hogy egy rétegzett struktúra működőképességét befolyásolhatják a 

pozícióbetöltők toborzásának módszerei. Maga a társadalmi rend azonban behatárolja a szakértők presztízsének 

leértékelődését és felértékelődését: a túlkínálat általában csökkenti a jutalmakat és visszafogja a munkaerő-

toborzást vagy forradalmat eredményez, míg az alulkínálat általában növeli a jutalmakat vagy gyengíti a más 

társadalmakkal versenyben álló társadalmat. 

Az egyes rétegződési rendszerek széles sávot mutatnak a technikailag kompetens személyek pontos pozíciója 

tekintetében. Ez a sáv talán a specializálódás fokában a legevidensebb. A szélsőséges munkamegosztás általában 

sok magas presztízs nélküli szakembert eredményez, mivel a képzés rövid és a megkövetelt adottság viszonylag 

kicsi. Másrészt általában hangsúlyozza az igazi szakértők – tudósok, mérnökök és igazgatók – magas pozícióját 

is azzal, hogy más funkcionálisan fontos pozíciókhoz viszonyítva növeli autoritásukat. De a technokratikus 

társadalmi rend vagy kormány, illetve a mérnökök vagy társadalomtudósok papsága elhanyagolja az ismeretek 

és készségek korlátait mint a társadalmi funkciók teljesítésének alapelemét. Amennyiben igazán specializált a 

társadalmi struktúra, úgy a műszaki presztízsét is körül kell határolni. 

2.4. 4. Eltérés a rétegzett rendszerekben 

A rétegződés írásunkban javasolt, általánosított elvei szükségszerűen előkészítik arétegzett rendszerek 

típusainak vizsgálatát, mert a típusokat ezen elvek alapján kellleírnunk. Ez akkor érthető, ha a típusokat 

bizonyos eltérési módoknak megfelelően próbáljuk körvonalazni. A legfontosabbaknak (az ezek alapján 

megállapított poláris típusokkal együtt) a következők tűnnek: 

A. A specializáció foka. A specializáció foka befolyásolja a hatalmi és presztízsfokozatok finomságát és 

sokféleségét. Befolyásolja azt is, hogy az egyes funkciókat milyen mértékben lehet hangsúlyozni a 

megkülönböztető rendszerben, mivel egy adott funkció nem kaphat nagy hangsúlyt a hierarchiában, amíg 

strukturálisan el nem különül más funkcióktól. Végül a specializáció mértéke befolyásolja a kiválasztás alap-

jait. Szélső típusok: specializált, nem specializált. 

B. A funkcionális hangsúly jellege. Ha kiemelt jelentőséget kapnak a vallással kapcsolatos kérdések, akkor 

olyan megkötöttség jelenik meg, amely általában korlátozza a specializációt és ezáltal a technológiai fejlődést 

is. Emellett lelassul a társadalmi mobilitás és a bürokrácia kialakulása is. Ha lemondanak a vallás középponti 

szerepéről és nagyobb tér marad a tisztán szekuláris elfoglaltságoknak, akkor látszólag nagy a fejlődés, a 

státus- és a gazdasági-technológiai pozíciók emelkedése következik be. Furcsa módon nem valószínű, hogy 

ezzel együtt a politikai pozíciók is emelkednek, mert ez általában a vallásival azonos jellegű, és kevés haszna 

származik az utóbbi hanyatlásából. A társadalom családi funkciókat is hangsúlyozhat; például az olyan 

viszonylag differenciálatlan társadalmakban, ahol a nagyarányú halandóság nagyarányú termékenységet 

követel, és a rokonság alkotja a társadalmi szervezet legfontosabb támpontját. Fő típusok: familiáris, 

autoritárius (teokratikus vagy vallási és totalitárius vagy szekuláris), kapitalisztikus. 

C. A méltánytalan különbségek nagysága. Azt, amit a pozíciók közötti társadalmi távolság mértékének 

nevezhetnénk, a teljes skála számításba vételével vessük alá mennyiségi mérésnek. Ebben a tekintetben 

láthatóan jelentős különbségek vannak az eltérő társadalmak között és egyazon társadalom részei között is. 

Szélső típusok: 

egyenlősítő, nem egyenlősítő. 
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D. Az esély mértéke. A mobilitás mértékének ismerős kérdése különbözik a jutalmak viszonylagos egyenlősége 

vagy egyenlőtlensége fent fölvetett kérdésétől, mert a két kritérium egymástól függetlenül változhat egy 

pontig. Például a pénzjövedelembeli óriási eltérések az Egyesült Államokban sokkal nagyobbak, mint a 

primitív társadalmakban, ugyanakkor a társadalmi skála egyik fokáról a másikra lépés esélyének egyenlősége 

mégis nagyobb lehet, mint az öröklött törzsi királyságban. Szélső típusok: mobil (nyitott), immobil (zárt). 

E. A rétegszolidaritás foka. Az „osztályszolidaritás" foka (vagy az osztályérdekeket segítő specifikus 

szervezetek jelenléte) bizonyos mértékig a többi kritériumtól függetlenül változhat, ezáltal fontos elv a 

rétegződési rendszerek osztályozásában. Szélső típusok: szervezett osztály, szervezetlen osztály. 

2.5. 5. Külső körülmények 

Az egyes rétegződési rendszerek helyzete a fenti eltérési módokra vonatkoztatva kétdologtól függ: 1) a többi 

eltérési sávra vonatkoztatott helyzetétől, valamint 2) a rétegződési rendszeren kívüli, a rendszert befolyásoló 

körülményektől. Az utóbbiak közé a következők tartoznak: 

A. A kulturális fejlettség szintje. A kulturális örökség növekedésével nagyobb specializáció válik szükségessé, 

amely viszont hozzájárul a mobilitás fokozódásához, a rétegszolidaritás gyengüléséhez, valamint a 

funkcionális hangsúly csökkenéséhez. 

B. Más társadalmakra vonatkoztatott helyzet. A más társadalmakkal szembeni nyílt konfliktusnak, a szabad 

kereskedelmi kapcsolatoknak vagy a kultúraterjesztésnek a jelenléte vagy hiánya mind befolyásolja bizonyos 

mértékig az osztálystruktúrát. A háborúskodás krónikus állapota a katonai funkciókra helyezi a hangsúlyt, 

különösen akkor, amikor az ellenfelek többé-kevésbé egyenlőek. Másfelől a szabad kereskedelem a 

kereskedő kezét a harcos és a pap rovására erősíti. A gondolatok szabad mozgása általában egyenlősítő 

hatású. A vándorlás és a hódítás különleges körülményeket hoz létre. 

C. A társadalom mérete. A kis társadalom korlátozza a funkcionális specializálódásnak, a különböző rétegek 

elkülönülésének mértékét és az egyenlőtlenség nagyságát. 

2.6. 6. Összetett típusok 

A rétegződési irodalom nagy része a konkrét rendszereket megpróbálta bizonyos számú típusba besorolni. Ez a 

feladat azonban megtévesztően egyszerű, és inkább az elemek és elvek elemzésének végén, mint annak elején 

kellene foglalkozni vele. Ha a fenti fejtegetés valamennyire helytálló, akkor azt jelzi, hogy a különböző 

rendszerek között számos eltérési mód van, és hogy bármely rendszer az eltérési módok összességére vo-

natkoztatva a társadalom állapotának ötvözete. A teljes társadalmaknak például kaszt, feudális vagy nyitott 

osztály rubrikákba való elrendezésére tett kísérletnek az a veszélye, hogy egy-két kritérium kiválasztásával a 

többit figyelmen kívül hagyják, így az eredmény a fölvetett probléma nem kielégítő megoldása. Fejtegetésünket 

az összetett típusok szisztematikusabb osztályozásának egy lehetséges megközelítéseként kínáljuk. 

Szalai Éva fordítása 

3. Melvin M. Tumin: A rétegződés néhány elve: kritikai 
elemzés 

Az emberi társadalomban az egyenlőtlenség mindenütt igen régi korokra nyúlik vissza és mindenütt 

jelenvalónak tűnik. Minden múlt- és jelenbeli társadalom egyenlőtlenül osztotta-osztja el a szűkösen 

rendelkezésre álló keresett javakat, illetve szolgáltatásokat. És azokhoz a pozíciókhoz, amelyek az ilyen javak és 

szolgáltatások átlagosnál nagyobb mennyiségének megszerzését teszik lehetővé, erkölcsileg erősen színezett 

értékelések kapcsolódnak társadalmi fontosságukat illetően. 

Az ilyen egyenlőtlenség mindenütt jelenvalósága és ősrégi mivolta ahhoz a feltevéshez vezetett, hogy az ilyen 

társadalmi berendezkedésben van valami, ami elkerülhetetlen és pozitíve funkcionális. Nyilvánvaló, hogy egy 

ilyen feltevés igazsága vagy hamissága stratégiai fontosságú a társadalmi szervezet bármilyen általános elmélete 

szempontjából. Éppen ezért igen különösnek tűnik, hogy a feltevés alapvető premisszáit és implikációit az 

amerikai szociológusok csak nagyon felületesen vizsgálták. 
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A legrendszerezettebb tárgyalás Kingsley Davis és Wilbert Moore jól ismert, „A rétegződés néhány elve‖ című 

cikkében található. Ennek megjelenése óta már több mint tizenkét év telt el, és jóllehet ez egyike azon nagyon 

csekély számú tanulmányoknak, melyek a rétegződéssel az általánosítás magas szintjén foglalkoznak, nemigen 

akad ehhez az érveléshez kapcsolódó szisztematikus elemzés. Jelen írás alapvető feladata éppen egy ilyenféle 

vállalkozás megkezdése. 

Davis és Moore lényegi érveit néhány egymást logikusan követő állításban lehet összefoglalni. 

1. Minden társadalomban vannak bizonyos pozíciók, melyek funkcionálisan jóval fontosabbak, mint mások, és 

ellátásuk speciális készségeket igényel. 

2. Minden társadalomban csak korlátozott számú egyén rendelkezik az ezeknek a pozícióknak megfelelő 

készséggé fejleszthető képességekkel. 

3. A képességek készséggé fejlesztése olyan képzési periódust feltételez, amely alatt azok, akik alávetik 

magukat a képzésnek, bizonyos áldozatokra kényszerülnek. 

4. Ahhoz, hogy a tehetségeseket arra késztessük, hogy ilyen áldozatokat vállaljanak és megszerezzék a 

képzettséget, jövőbeli pozíciójuknak ösztönző értékkel kell rendelkeznie abban a formában, hogy eltérő 

mértékű, azaz privilegizált és aránytalanul nagy részesedést biztosítsanak azokból a szűkösen rendelkezésre 

álló és általánosan óhajtott javakból, amelyeket a társadalom jutalomként nyújt. 

5. E szűkösen rendelkezésre álló és óhajtott javak olyan jogokból és járandóságokból tevődnek össze, amelyek 

a pozíciókhoz kapcsolódnak, illetve azok tartozékai és amelyeket feloszthatunk olyan dolgokra, amelyek: a) a 

létfenntartáshoz és komforthoz; b) a kedélyhez és kényelemérzethez; c) az önbecsüléshez és az 

éhkiteljesítéshez járulnak hozzá. 

6. A társadalom jutalmaihoz eltérő mértékben való hozzájutás a különböző rétegek által megszerezhető 

presztízs és megbecsülés differenciálódását vonja, maga után. Ez hozza létre az eltérő mértékű jogok és 

járandóságok mellett az intézményesített társadalmi egyenlőtlenséget, azaz a rétegződést. 

7. Ezért az egyes rétegek közötti, a szűkösen rendelkezésre álló és általánosan óhajtott javak, illetve a kapott 

presztízs és megbecsülés eltérő mennyiségében mutatkozó, illetve szintjéhez kapcsolódó társadalmi 

egyenlőtlenség minden társadalomban pozitíve funkcionális és elkerülhetetlen. 

Vegyük sorra ezeket az állításokat és vizsgáljuk meg őket egyenként. Az alábbi érvelés sűrített formában 

reprodukálja egy hosszabb elemzés menetét. Ennek következtében a jelen terjedelmi keretek nem tették 

lehetővé, hogy okfejtésünk minden elemére kitérhessünk. 

1. Minden társadalomban vannak bizonyos pozíciók, melyek funkcionálisan jóval fontosabbak, mint 

mások, és ellátásuk speciális készségeket igényel. 

A kulcsfogalom itt a „funkcionálisan fontos‖. A társadalmi szerveződés funkcionalista elmélete azonban 

egyáltalán nem definiálja világosan és expliciten, hogy ez mit jelent. A minimális közös alap olyasvalami, 

amit a társadalmi struktúra „túlélési értékének‖ nevezhetünk. Ez a fogalom azonnal számos fogas kérdést vet 

fel. Így például: a) mi a minimális, illetve maximális túlélés, és milyen lehetséges empirikus tartalom adható 

e fogalmaknak; b) vajon egy ilyen állítás nem haszontalan tautológia-e, hiszen egy adott pillanatban a status 

quo semmivel sem több vagy kevesebb, mint mindaz, ami a status quóban benne van. Ennek alapján, minden 

fennálló cselekedetet és struktúrát pozitíve funkcionálisnak kell megítélni, hiszen ezek alkotják a status quo 

lényegi részeit; c) hogyan lehet a funkcionalitásra vonatkozó számításokat végezni, amelyek lehetővé teszik 

számunkra, hogy adott fejlődési szinten kiszámítsuk a rövid és hosszú távú következmények keveredő, 

pozitív és negatív hatásait, és hogy valamilyen összegező ítélethez jussunk, amivel egy-egy strukturális 

cselekményt nagyobb vagy kisebb funkcionalitásáért értékelhetünk. Legjobb esetben is elsődlegesen intuitív 

ítéletekre hajlunk. Ezek az ítéletek elég gyakran értékterhelt kritériumok használatát igénylik, vagy legalábbis 

olyanokét, amelyeket nem valamely koherens szociológiai megfontolás kedvéért részesítettünk másokkal 

szemben előnyben, hanem implicit értékpreferenciák okán. 

Így annak megítélése, hogy a mérnökök funkcionálisan fontosabbak-e a gyár számára, mint a szakképzetlen 

munkások, egy olyan szempontot foglal magában, mely a szakképzetlen munkások nélkülözhetőségét vagy 

helyettesíthetőségét a mérnökökéhez viszonyítja. De itt olyan választási folyamatról van szó, melynek 

idődimenziója nem végtelen. Egy ponton szembe kell nézni azzal a problémával, hogy a szakképzettség 
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minden fokán minden gyári munkásnál megfelelő motivációra van szükség. Hosszú távon bizonyos 

mennyiségű szakképzetlen munkás munkaereje ugyanolyan fontos és nélkülözhetetlen a gyár számára, mint 

bizonyos mennyiségű mérnök munkaereje. A munkaerőhelyzet elég gyakran olyan, hogy a vállalkozó 

keményen beleütközik ebbe a ténybe, s inkább rövid, mint hosszú távon. 

Ezen túlmenően, amikor ítéletet alkotunk arról, hogy mennyire nélkülözhetetlen vagy helyettesíthető a 

népesség egy csoportjának szakképzettsége, ez feltételezi, hogy már előzőleg megítéltük e csoport 

alkupozíciójának erejét. Am e pozíció maga inkább az értékelés adott rendszerének kulturálisan kialakított 

következménye, mintsem a társadalmi szervezet természetéből fakadó vonás. Legalábbis még sosem bizo-

nyították be az ellenkezőjét. 

A társadalmi rétegződés általános elméletének fel kell ismernie, hogy az ösztönzők és jutalmak uralkodó 

rendszere a motiváció lehetséges rendszereinek teljes sorozatában csak egy a sok variáns közül, amelyek – 

legalábbis elméletben – az emberi társadalomban működésre képesek. Természetesen elképzelhető, hogy 

olyan normarendszert intézményesítenek, amelyben valamilyen szolgáltatás megvonásával való fenyegetés 

abszolút erkölcsi kiátkozásnak számít. Egy ilyen esetben az egész relatív funkcionalitás fogalmát, ahogyan 

azt Davis és Moore értelmezik, radikális revízió alá kell venni. 

2. Minden társadalomban csak korlátozott számú egyén rendelkezik az ezeknek a (funkcionálisan 

fontosabb) pozícióknak megfelelő készséggé fejleszthető képességekkel. 

Ennek az állításnak az igazsága, legalábbis részben, a fenti 1. állítás igazságától függ. Ezért a fent jelzett 

összes fenntartások itt is érvényesek. Fogadjuk azonban el az 1. állítást, s nézzük, mi van akkor a megfelelő 

tehetség ritkaságának kérdésével. 

Ha ez mindössze annyit jelent, hogy minden társadalomban létezik a képességek egy skálája, és hogy minden 

társadalomnak vannak tagjai, akik természetüknél fogva tehetségesebbek, mint mások, akkor semmiféle 

értelmes ellenvetést nem tehetünk, de ez esetben fel kell vetni azt a kérdést, hogy mennyire vannak 

megbízható ismereteink bármely társadalomban arról, hogy hogyan oszlik el a „tehetség" a népességen belül. 

Valójában minden társadalomban bizonyíthatóan pontatlanok a népességben jelenlevő képességek 

mennyiségét illető ismeretek.. És minél merevebben rétegeződött egy társadalom, annál kevesebb esélye van 

arra, hogy tagjainak tehetségével kapcsolatban új tényeket fedezzen fel. Ha egy rétegzett rendszer olajozottan 

és stabilan működik, rendszerint arra törekszik, hogy beépített akadályokkal gátolja a rendelkezésre álló te-

hetségek felderítését. Ahol például a szülők vagyoni helyzetétől függ az iskolázás, és ahol a vagyon 

differenciáltan oszlik meg, ott a lakosság széles rétegeit valószínűleg még annak esélyétől is megfosztják, 

hogy akár csak fel is fedezzék, miben tehetségesek. 

Függetlenül attól, hogy az egyes generációkon belül a jutalmak és esélyek differenciálása funkcionális-e vagy 

sem, az bizonyosan nyilvánvaló, hogy ha ezeket a különbségeket a következő generációra társadalmilag 

átörökíthetik, akkor abban a rétegződés rendszere kimondottan diszfunkcionális lesz a tehetségek 

felfedezésének szempontjából. 

Ehhez járul, hogy ha egy nemzedéken belül egyenlőtlen a jutalmak elosztása, akkor a következő 

generációban tendenciaszerűen egyenlőtlen lesz a motivációk eloszlása. Minthogy a sikerre törekvés 

motivációja kétségtelenül az oktatás teljes folyamatában fontos tényező, ezért a motiváció egyenlőtlen 

elosztása tendenciózusan korlátokat állít az oktatási rendszer lehetséges kiterjesztése elé. 

Végezetül, ebben az összefüggésben joggal állíthatjuk, hogy az elit tagjai körében jól kivehető az a tendencia, 

hogy korlátozzák a privilegizált pozíciójukhoz vezető lehetőségeket, mihelyt elegendő hatalommal 

rendelkeznek ilyen korlátozások bevezetéséhez. Ez különösképpen igaz egy olyan kultúrában, ahol az „elit‖ 

saját munkája számára úgy biztosít nagy keresletet és relatíve magas jutalmakat, hogy korlátozza azok 

számát, akik az adott munkát képesek elvégezni. Az, ahogyan ma az orvosokat toborozzák és képzik az 

Egyesült Államokban, legalábbis részben illusztrálja ezt a mechanizmust. Három olyan kontextust mutattunk 

be (s még jóval többet is sorolhatnánk), amelyekben a valaha hatékonyan működő rétegződési rendszer 

csökkenti a társadalom túlélési esélyeit, hiszen sokkal drasztikusabb mértékben korlátozza a funkcionálisan 

fontos szerepet ellátni képes személyek felkutatására, toborzására és képzésére való törekvést, mintsem azt a 

rendelkezésre álló „tehetségállományra‖ vonatkozó adatok jogosulttá tennék. 
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A differenciált jutalmazást tehát csak akkor lehet „funkcionálisként” igazolni, ha minden potenciálisan 

tehetséges személynek valóban egyenlő lehetőségei vannak a kiválasztásra és képzésre. Úgy tűnik azonban, 

hogy a rétegzett rendszerek lényegüknél fogva szemben állnak a teljes esélyegyenlőség biztosításával. 

3. A képességek készséggé fejlesztése olyan képzési periódust tételez fel, amely alatt azok, akik alávetik 

magukat a képzésnek, bizonyos áldozatokra kényszerülnek. 

Davis és Moore itt egy olyan fogalmat vezetnek be – az „áldozat‖ fogalmát –, amely elemzésük 

terminológiájának minden eleménél nyilvánvalóbban tekinthető a társadalom szerencsésebb tagjai – 

privilegizált helyzetük igazolására szolgáló – racionalizálása közvetlen visszatükrözésének. Ez rendszerük 

legkevésbé átgondolt fogalma, amelyet egyébként a legkevésbé támasztanak alá valóságos tények. 

Milyen áldozatot hoznak manapság a tehetségesek a képzés során? A legkomolyabb veszteségeket 

valószínűleg a kereseti lehetőség kiesése és a képzés költségei jelentik. Az utóbbiakat rendszerint a 

képzésben részt vevő tehetséges fiatalok szülei viselik, nem pedig maguk a képzés alatt álló személyek. De 

ezeket a költségeket többnyire abból a jövedelemből fizetik, amelyet a szülők általában a társadalmi ré-

tegződés hierarchiáján belül elfoglalt saját privilegizált pozíciójuk révén tudtak megkeresni. Vagyis a 

szülőknek az a képessége, hogy megfizessék gyermekük taníttatásának költségeit, része annak a differenciális 

jutalomnak, amit ők maguk privilegizált pozícióik betöltéséért kaptak. Ha ezt az összeget a fiatalok által 

hozott áldozatnak tekintjük, akkor ez azt jelenti, hogy csalárdul olyasmit kérünk újból számon, amit a 

társadalom egyszer már megfizetett a szülőknek. 

Ami a képzésben részt vevők kereseti lehetőségeinek feláldozását illeti, ezt a veszteséget úgy lehet mérni, 

hogy megnézzük, mennyit kerestek volna, ha a „fontos‖ készségek magas szintű képzettségének megszerzése 

helyett a munkaerőpiacra mentek volna. Többféle módon becsülhetjük ezt. Az egyik mód az, ha megnézzük, 

átlagosan mennyit kerestek az átlagos képzési időszak tartama alatt a munkaerőpiacra belépett kortársaik. Az 

így számított összeg körülbelül akkora, hogy azt az elit a maga szakmai pályafutásának első tíz éve alatt 

„behozza". A tíz év valószínűleg a maximális időtartam, amelyre a fenti különbség kiegyenlítéséhez szükség 

van. Mindez persze durva becslés. Az elit jövedelmeiben meglehetősen nagy szórás mutatkozik, az állítás 

tehát csak módjával érvényes. Átlagban aztán húsz munkaév marad fenn, amely alatt a szakképzett személy 

továbbra is jóval többet keres, mint szakképzetlen kortársa. Es amit gyakran elfelejtünk: ezenfelül van még 

egy tíz- vagy tizenöt éves periódus, amikor a szakképzett egyén továbbra is dolgozik és keres, míg 

ugyanakkor szakképzetlen kortársa vagy teljesen vagy részben kívül reked a munkaerőpiacon, mert ereje és 

képességei megkoptak. 

Megkockáztathatjuk, hogy az első tízévnyi differenciált fizetés talán igazolható azzal, hogy a képzett 

személynek vissza kell nyernie azt, amit a képzési időszak alatt elvesztett. De azt már nehéz elképzelni, hogy 

mi igazolhatja az ilyen differenciált jutalom folytonosságát ennek a periódusnak a letelte után. 

Egy másik, valószínűleg megbízhatóbb módszer is kínálkozik annak felmérésére, hogy mennyit vesztenek a 

képzési időszak alatt: összehasonlíthatjuk a képzés alatt álló személy egy főre jutó jövedelmét a 

szakképzetlen munkaerőpiacon szereplő kortársának egy főre jutó jövedelmével az úgynevezett áldozatot 

jelentő időszak során. Ha figyelembe vesszük, hogy a szakképzetlenek korán kötnek házasságot, és viszony-

lag korán kell családot eltartaniuk, akkor igencsak kétséges, hogy a bérmunkás egy főre jutó jövedelme 

lényegesen nagyobb, mint a magas szintű képzésben részesülőé. 

Ráadásul meg szokás feledkezni azokról a pszichés spirituális jutalmakról, amelyekben ez az „elit‖ – 

ellentétben a munkaerőpiacra kerülő kortársakkal – részesül. Először is, az egyetemi hallgatók sokkal 

nagyobb presztízst élveznek, mint a műhelyekben, üzletekben és irodákban dolgozók. Másodszor, a 

képzésben részt vevőké az önfejlesztésre való lehetőség nagyra értékelt privilégiuma. Harmadszor, számot 

kell vetni azzal a pszichikai előnnyel, amelyet az jelent, hogy későbbre tolhatják az olyan felnőtt felelősségek 

átvételét, mint például a kenyérkereset vagy a családfenntartás. Es negyedszer, a továbbtanulók olyan 

szórakozási lehetőségekhez és szabadsághoz jutnak, amelyhez hasonlót a már munkában állók aligha 

tapasztalhatnak. 

Hogy ezeket sohasem veszik számításba a képzési időszak „jutalmaiként‖, az nem azért van, mert nincsenek 

konkrétan jelen, hanem azért, mert a jutalom amerikai értelmezésében a hangsúly szinte kizárólagosan a 

pozícióval járó anyagi előnyökre helyeződik. Az élvezetekre, szórakozásra, személyiségfejlesztésre, 

presztízsre és önbecsülésre csak akkor helyeznek súlyt, amikor a mentséget igénylő pozíciókkal járó 

előnyöket kell igazolni. Ha ezeket az egyéb jutalmakat már a képzési időszakban figyelembe vennék, akkor 
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sokkal nehezebb lenne bebizonyítani, hogy a képzési periódus jelenlegi formájában ténylegesen 

áldozatvállalást jelent. 

A képzési periódus minőségéről eddig mondottak jelenlegi motiváció- és jutalomrendszerünkre érvényesek. 

Ennél fontosabb elméleti kérdés az, hogy a képzési periódus minden rendszerben áldozatokkal jár-e. Úgy 

tűnik, hogy nincs megfelelő elméleti alapunk e feltevés fenntartására. Ugyanis, noha a szakképzettséget 

igénylő pozíciókhoz szükséges képzési periódus minden rendszerben bizonyos költségeket igényel, ezeket a 

költségeket a társadalom egésze könnyűszerrel magára vállalhatja. Ilyen körülmények között nem lenne 

szükség arra, hogy bárkinél is differenciált jutalmakkal kompenzáljanak. Azaz röviden: a társadalmi pozíciók 

ilyen alapon történő rétegződésére nem lenne szükség vagy mentség. 

4. Ahhoz, hogy a tehetségeket arra késztessük, hogy ilyen áldozatokat vállaljanak és megszerezzék a 

képzettséget, jövőbeli pozíciójuknak ösztönző értékkel kell rendelkeznie abban a formában, hogy 

eltérő mértékű, azaz privilegizált és aránytalanul nagy részesedést biztosítanak azokból a szűkösen 

rendelkezésre álló és általánosan óhajtott javakból, amelyeket a társadalom jutalomként nyújt. 

Tételezzük fel – a gondolatmenet kedvéért –, hogy a képzési periódus áldozatokkal jár és hogy a tehetség 

minden elképzelhető emberi társadalomban ritka. Akkor még mindig fennáll az az alapvető probléma, hogy 

vajon valóban a szűkösen rendelkezésre álló és általánosan óhajtott javak és szolgáltatások differenciált 

elosztása-e az egyedüli vagy leghatásosabb módja annak, hogy megfelelő tehetségeket toborozzanak ezekre a 

pozíciókra. 

Számos olyan alternatív motivációs rendszer létezik, amelynek hatékonyságát és megfelelő voltát legalábbis 

figyelembe kellene venni ebben a kontextusban is. Mit mondhatunk például arról a motivációról, amelyet De 

Man a „munka-örömének‖, Veblen „szakemberönérzetnek‖ nevezett, es amit napjainkban a „munkából 

származó belső elégedettséggel‖ szokás azonosítani? Vagy milyen mértékben lehetne a „társadalmi 

kötelesség‖ motivációját oly módon intézményesíteni, hogy az egyéni és a társadalmi érdek szorosan 

egybeessen? Vagy mennyi bizalmat előlegezhetünk a „társadalmi szolgálat‖ intézményesítési lehetőségeinek 

mint olyan elterjedt motivációnak, amelynek alapján valaki megtalálja és lelkiismeretesen ellátja a neki 

megfelelő pozíciót? 

Vajon éppenséggel a „funkcionálisan legfontosabb pozíciók‖ esetében nem az ilyen fajta motivációk 

bizonyulnának a leghatásosabbnak? Főként egy ipari tömegtársadalomban, ahol a pozíciók túlnyomó 

többsége teljesen standard, rutinszerű feladatok ellátását jelenti, a magas fokú szakképzettséget igénylő 

munkák azok, amelyek leginkább kecsegtethetnek a „munkával való belső elégedettség‖ örömével s a 

társadalmi hasznosság tudatával. Ha mindez így van, vajon miért lenne lehetetlen ezeket a motivációkat 

beépíteni a tehetséges fiataloknak szánt szocializációs rendszerbe. 

Ha tagadjuk, hogy az ilyen motivációk intézményesíthetőek, akkor túlbecsüljük jelenlegi tudásunkat. Ez 

részben azon is alapul, hogy azt feltételezzük, ami emberi ügyet eddig nem intézményesítettek, az nem is 

alkalmas az intézményesítésre. Kétségtelen, hogy a történelmi tapasztalatok szolgáltatta bizonyítékokat 

tudomásul kell vennünk. De jogosulatlan e bizonyítékokat arra felhasználni, hogy a mindeddig kipróbálatlan 

alternatívák lehetőségét abszolút mértékben tagadjuk. A társadalmi újítás ugyanolyan fontos vonása az 

emberi társadalmaknak, mint a társadalmi stabilitás. 

Ezen megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy Davis és Moore állításai megalapozatlanok, amikor azt 

erősítgetik, hogy az olyan „funkcionálisan fontos pozíciók‖, amelyek szűkösen rendelkezésre álló 

szakértelmet igényelnek, „nagy presztízst, magas fizetést, bőséges szabadidőt és hasonló dolgokat kell hogy 

kapjanak‖, ha azt akarjuk, hogy e pozíciók vonzzák a megfelelő tehetségeket. 

5. A szűkösen rendelkezésre álló és óhajtott javak olyan jogokból és ezekhez kapcsolódó járandóságokból 

tevődnek össze, amelyek a pozíciókhoz kapcsolódnak, illetve azok tartozékai, és amelyeket 

feloszthatunk olyan dolgokra, amelyek: 

a. a létfenntartáshoz és komforthoz, 

b. a kedélyhez és a kényelemérzethez, 

c. az önbecsüléshez és az énkiteljesítéshez járulnak hozzá. 
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6. A társadalom jutalmaihoz eltérő mértékben való hozzájutás a különböző rétegek által megszerezhető 

presztízs és megbecsülés differenciálódását vonja maga után. Ez hozza létre – az eltérő mértékű jogok 

és járandóságok mellett – az intézményesített társadalmi egyenlőtlenséget, azaz a rétegződést. 

Azzal, ahogyan Davis és Moore a jutalmakat kategorizálja, nem kell vitába szállnunk. Az a kérdés azonban 

felvetődik, hogy vajon egy általános rétegződési rendszerbe beépült bármilyen jutalmazási rendszernek 

egyenlő mennyiségeket kell-e juttatnia a jutalom mindhárom típusából ahhoz, hogy hatékonyan tudjon 

funkcionálni, vagy a jutalom egyik típusát kizárólagossá lehet tenni – akár a többi rovására is. Ez azt a 

további kérdést vonja maga után, hogy melyik típusú jutalom bizonyulhat a leghatékonyabbnak a 

differenciált ösztönző szerepében. Az emberi motivációval kapcsolatos ismert tényekben semmi olyan nincs, 

ami arra mutatna, hogy a jutalom egyik típusa lényeges fölényben lenne a többivel szemben, vagy hogy a 

jutalom mindhárom típusát azonos szinten kellene a pozíciókba beépíteni, amennyiben azt akarjuk, hogy a 

pozíció ösztönző erővel rendelkezzék. 

Azt természetesen nagyon jól tudjuk, hogy a társadalmak számottevően különböznek aszerint, hogy melyik 

jutalmazástípust részesítik előnyben, amikor a felelősség és az érte járó jutalom között megfelelő egyensúlyt 

akarnak fenntartani. Számos olyan társadalom létezik például, ahol a gazdasági előny fitogtatását igen 

ízléstelennek tekintik. Röviden: jelenlegi tudásunk alapján meglehetős plaszticitásra számíthatunk a 

tekintetben, hogy hogyan lehet a jutalmak különböző típusait egy funkcionáló társadalomba szerkezetileg 

beépíteni. Azaz még nem bizonyítható, hogy elkerülhetetlen az, hogy a hatalomból és a tulajdonból 

kitüntetetten részesülő pozícióknak kitüntetett presztízst és megbecsülést is kell kapniok. 

Elkerülhetetlennek tűnik viszont, hogy minden társadalomban kitüntetetten megbecsüljék azokat, akik a 

normatív rendhez alkalmazkodnak, szemben azokkal, akik ettől a rendtől erkölcstelennek és károsnak ítélt 

módon deviálnak. Feltételezve, hogy egy társadalom kontinuitása normatív rendszerének kontinuitásától és 

stabilitásától függ, a konformisták és deviánsok közti ilyen fajta megkülönböztetés elkerülhetetlennek látszik. 

Szintén elkerülhetetlennek tűnik mindén társadalomban, hogy az idősebb, bölcsebb és tapasztaltabb egyének, 

akikre a fiatalok kultúrába való bevezetése és szocializációja hárul, több tekintéllyel rendelkezzenek, mint a 

fiatalok, mivel a hatékony szocializációs munka ilyen kiemelt hatalmat követel meg. 

De a konformisták és deviánsok között fennálló ilyen presztízsbeli differenciáltság semmiképpen sem azonos 

azzal az egyének rétegei között fennálló megkülönböztetéssel, amely a normatív renden belül és felnőttek 

körében fejti ki hatását. Az utóbbi, a társadalmi rétegek között differenciáltan elosztott presztízs és jutalmak 

formájában kifejezésre jutó különbség az, amit Davis és Moore, valamint a legtöbb szociológus a rétegződési 

rendszer struktúrájának tekint. Az előbbi megkülönböztetéseknek nincs feltétlenül közük sem egy ilyen 

rendszer működéséhez, sem pedig a funkcionálisan fontos személyek motivációjának és toborzásának 

hatékonyságához. 

A fiatalok és idősebbek közötti hatalom differenciálódása sem hoz létre szükségszerűen különbözőképpen 

értékelt rétegeket. Végül is egyetlen társadalom sem tartja erkölcsileg kevésbé értékesnek fiataljait, mint az 

idősebbeket – függetlenül attól, hogy mennyi kitüntetett hatalmat élvezhetnek időlegesen az idősebb 

személyek. 

7. Ezért az egyes rétegek között a szűkösen rendelkezésre álló és általánosan óhajtott javak, illetve a 

kapott presztízs és megbecsülés eltérő mennyiségében mutatkozó, illetve szintjéhez kapcsolódó 

társadalmi egyenlőtlenség minden társadalomban pozitíve funkcionális és elkerülhetetlen. 

Ha indokoltnak fogadjuk el az eleddig felmerült ellenvetéseket, akkor megállapíthatjuk, hogy az egyetlen, 

amit minden egyes társadalomnak egyenlőtlenül kell elosztania, nem más, mint az a hatalom és tulajdon, 

amely a különböző feladatok végrehajtásához szükséges. Ha az ilyen megkülönböztetett hatalmat és tulajdont 

mindenki arányosnak tekinti a különböző felelősségekkel, és ha ezeket kulturálisan mint forrásokat és nem 

mint jutalmat definiálják, akkor a presztízsben és megbecsülésben semmiféle differenciálásnak nem kell 

bekövetkeznie. 

Történetileg nézve úgy tűnik, minden olyan esetben, amikor a hatalom és a tulajdon egyenlőtlenül oszlik el a 

társadalomban, akkor – függetlenül attól, mik legyenek is a kulturális definíciók – a presztízs és a 

megbecsülés társadalmi eloszlása is egyenlőtlen lesz. A történelmen végigtekintve azonban elmondhatjuk azt 

is, hogy soha rendszerezett törekvés nem történt arra, hogy megfelelő körülmények megteremtésével 

kialakítsák annak a gondolatnak a hagyományát, miszerint mindaddig, amíg az ember lelkiismeretesen ellátja 
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feladatait, addig ugyanolyan értékű tagja a társadalomnak, mint bárki más, mint mindenki más. Bár egy ilyen 

hagyomány szorgalmazása utópisztikus ábrándnak tűnik, sem a pszichológiában, sem a társadalomtudo-

mányokban nem találunk olyan igazolt tényt, amely alátámaszthatná e gondolat lehetetlenségét, vagy azt, 

hogy káros lehetne a társadalomra. Egy ilyen hagyomány intézményes meggyökereztetése a közeli jövőben 

nem látszik kivitelezhetőnek. Bizonyos megközelítései azonban nem teljesen lehetetlenek az elkövetkező 

szociális innovációk során. 

Hogyan áll akkor a dolog a társadalmi rétegződés „pozitív funkcionalitásával‖? Felismerhetők-e – ha csak 

feltételesen is – az intézményesített társadalmi egyenlőtlenségeknek más, negatív funkciói? A rétegződés 

néhány ilyen diszfunkciójára az előbbiekben már utaltunk. Az alábbiakban kibővített listájukat provizórikus 

állításokként rögzítjük. 

1. A rétegzett társadalmi rendszerek úgy működnek, hogy a társadalom rendelkezésére álló tehetségek 

felfedezési lehetőségét korlátozzák. Ez annak következménye, hogy az egyénék nem egyenlő eséllyel 

jutnak el a megfelelő motivációhoz, a toborzás csatornáihoz, valamint a képzési központokhoz. 

2. Azzal, hogy a rendelkezésre álló tehetségek körét előre korlátozzák, a rétegzett társadalmi rendszerek 

korlátokat állítanak a társadalom produktív erőforrásai kibővítésének, legalábbis ahhoz viszonyítva, hogy 

milyen lehetne a helyzet az esélyek nagyobb egyenlősége esetén. 

3. A rétegzett társadalmi rendszerek úgy funkcionálnak, hogy olyan politikai hatalmat biztosítanak az 

elitnek, amely lehetővé teszi egy olyan ideológia elfogadtatását, uralomra juttatását, mely a status quót, 

bármilyen legyen is az, „logikusként‖, „természetesként‖ és „erkölcsileg helyesként‖ racionalizálja. Ily 

módon a rétegzett társadalmi rendszerek lényegileg konzervatív hatásúak. 

4. A társadalmi rétegződés rendszerei úgy funkcionálnak, hogy a lakosság egyes rétegeinek igen egyenlőtlen 

esélyei vannak arra, hogy kedvező én-képük alakuljon ki. Amilyen mértékben a kedvező önértékelés az 

emberben rejlő alkotóerők kifejlesztésének feltétele, olyan mértékben hat a rétegzett rendszer 

funkcionálása az alkotóerő kifejlesztése ellenében. 

5. Amilyen mértékben a társadalmi jutalmak egyenlőtlen elosztása nem tehető teljesen elfogadhatóvá a 

kevésbé privilegizáltak számára, olyan mértékben funkcionál úgy a társadalmi rétegződés, hogy a 

társadalom különböző részei között ellenségeskedést, gyanakvást és bizalmatlanságot hoz létre, és így 

korlátozza a széles körű társadalmi integráció lehetőségeit. 

6. Amennyiben a társadalmi tagságnak igazi jelentősége a társadalom presztízs-hierarchiájában elfoglalt 

helyen múlik, nyugodtan állíthatjuk, hogy a társadalmi rétegződés egyenlőtlen mértékben biztosítja a 

népesség tagjai számára a releváns társadalmi tagság átérzésére való lehetőséget. 

7. Amennyiben a társadalommal szemben érzett lojalitás a releváns társadalmi tagság átérzésén múlik, a 

társadalmi rétegződés egyenlőtlen mértékben osztja el a népesség között a lojalitásra való késztetettséget 

és készséget. 

8. Amennyiben a tenni akarás, illetve az apátia a releváns társadalmi tagság átérzésén múlik, a társadalmi 

rétegződés a társadalmon belül egyenlőtlenül osztja el a megfelelő késztetéseket. 

Az itt felsorolt nyolc állítás implicit hipotéziseket fogalmaz meg arról, milyen következményei lehetnek, ha egy 

társadalomban a jutalmakat egyenlőtlenül osztják el – mégpedig a különböző pozíciók funkcionális 

fontosságáról való elgondolások függvényében. Ezek empirikus – tehát tesztelhető – hipotézisek. 

Bemutatásukkal csak azt kívántuk szemléltetni, milyen – végig többnyire sosem gondolt – következményei is 

lehetnek a társadalom rétegzettségének. S talán arra is szolgálhatnak, hogy erősítsék gyanakvásunkat, vajon 

csakugyan oly egyetemes érvényű funkcionális biztosítéka-e annak, hogy a társadalom számára legfontosabb 

feladatokat mindig az arra leginkább rátermettek töltsék be. 

A társadalmi egyenlőtlenség funkcióinak nyilvánvalóan kevert jellege senkit sem lephet meg. Ha a szociológia 

valamennyire is összetetten gondolkodik, akkor mindenképpen észre kell vennie, hogy minden társadalmi 

elrendezés kevert jellegű, mihelyt tekintetbe vesszük a rövid és a hosszú távú, illetve a látens és manifeszt 

következményeket. 

3.1. Összefoglalás 
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Ebben az írásban arra törekedtünk, hogy megkérdőjelezzük azt a tételt, mely szerint a rétegződés, illetve a 

jutalmakban megnyilvánuló azon intézményesített társadalmi egyenlőtlenség, amely a különféle pozíciók kisebb 

vagy nagyobb funkcionális fontosságán alapszik, elkerülhetetlen és pozitíve funkcionális. Rámutattunk, hogy a 

„funkcionális fontosság‖ fogalmának különféle alternatív jelentései lehetségesek. Az egyik ilyen jelentés a 

rendelkezésre álló tehetségek hiányának, illetve bőségének kérdéséhez kapcsolódik. Megkérdőjeleztük azt is, 

hogy vajon jogosult-e áldozatnak tekinteni a mentséget igénylő pozíciókhoz szükséges képzési periódust. 

Megemlítettük, hogy a motivációs sémák igen különböző típusait lehetne funkcióképesként elképzelni. Azt is 

felvetettük, hogy a hatalmi és tulajdonbeli különbségeket nemcsak egy adott feladat elvégzéséért járó 

jutalomként, hanem a feladat elvégzéséhez szükséges eszközként is fel lehet fogni. Amellett is érveltünk, hogy a 

presztízs és megbecsülés különbségei nem követik szükségszerűen a hatalom és a tulajdon különbségeit, ha az 

utóbbiakat inkább eszköznek, mint jutalomnak tekintik. Végül pedig az intézményesített társadalmi 

egyenlőtlenség néhány negatív funkciójának vagy diszfunkciójának felvázolására tettünk kísérletet, rámutatva a 

társadalmi rétegződés következményeinek vegyes jellegére, és kétségbe vonva azt az állítást, hogy: „A 

társadalmi egyenlőtlenség ily módon mintegy öntudatlanul létrejövő eszköz, amelynek segítségével a 

társadalmak biztosítani tudják, hogy a legfontosabb pozíciókat a legmagasabban képzett személyek 

lelkiismeretesen töltsék be.‖ 

Léderer Pál fordítása 
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3. fejezet - III. HATALOM ÉS 
TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS: 
NEOMARXISTA ÉS 
NEOWEBERIÁNUS ELMÉLETEK 

1. Ralf Dahrendorf: Társadalmi struktúra, 
osztályérdekek és társadalmi konfliktus1

 

1.1. 1. Integráció és értékek (versus) hatalom és érdekek: A 
társadalmi struktúra két arca 

Korábban2 a fény fizikai elméletének fejlődésére hivatkoztunk annak illusztrálására, milyen logika szerint 

haladja meg az egyik elmélet a másikat. A példa bemutatása azonban nem volt teljes. Miután a fény 

részecskeelméletét legyőzte a hullámelmélet, hirtelen új kísérleti bizonyítékok kerültek elő, amelyek 

ellentmondtak ennek az elméletnek. E bizonyítékok szükségessé tették a részecskeelmélet felelevenítését 

(„kvantumelméletként‖) és egy figyelemre méltó eredményhez vezettek, amelyet Einstein és Infeld A fizika 

fejlődése című könyvükben (173. oldal) így írnak le: „Voltak olyan jelenségek, amelyeket a kvantumelmélettel 

értelmezni lehetett, a hullámelmélettel azonban nem... Másfelől viszont olyan jelenségeket is ismerünk, 

amelyeket csak a hullámelmélet segítségével tudunk megmagyarázni, a kvantumelmélet segítségével nem... 

Végezetül vannak azonban olyan jelenségek is... amelyek mindkét elmélettel összeegyeztethetőek.‖ E munka 

egyik tézise éppen az, hogy a társadalmi struktúrák elemzésekor logikailag ezzel analóg helyzetben találjuk 

magunkat. 

A két elméletet, amely a társadalmi struktúra területén versenyez egymással (s amelyeket mindeddig alternatív 

megoldásoknak tekintettek), a társadalmi struktúra integrációelméletének, illetve uralomelméletének fogjuk 

nevezni. Mindkét elképzelést a legkülönfélébb összefüggésekben értelmezték már. Az egyik számára a 

strukturális egység (Struktureinheit) (vagyis az az egység, amellyel egy társadalmi struktúra, ebben az 

értelemben minden „társadalmi rendszer‖ rendelkezik) funkcionálisan integrált „rendszer‖, amelyet az 

intézményesedés által meghatározott folyamatok „egyensúlyban‖ tartanak, s amely azért „rendként‖ 

jellemezhető. A másik elmélet szerint viszont minden strukturális egység egy kényszer ( constraint) segítségével 

fenntartott hatalmi viszony, amely önmagában hordozza saját meghaladásának csíráját, ennyiben pedig instabil 

és állandó változásban van. Mint a fizika területéről vett példánkban, a társadalmi cselekvésben is 

találkozhatunk olyan jelenségekkel, amelyeket csak az integrációelmélet révén értelmezhetünk: például a 

szerephozzárendelés vagy a „szocializáció‖ folyamatát; s vannak más jelenségek, amelyek magyarázatához 

szükség van az uralomelméletre: például az osztálykonfliktus; végül vannak olyan jelenségek is, amelyek 

mindkét elmélettel összeegyeztethetőek: ilyen a „deviáns viselkedés‖ (deviance), például a bűnözés. 

Az integrációelmélet (jelenleg ez az uralkodó elmélet a szociológiában) legjelesebb mai képviselője T. Parsons. 

Parsons munkásságát sokan bírálták, ezek közül azonban csak egy akad, aki az itt jelzett kérdést bizonyos 

élességgel – problémaként – vetette fel: D. Lockwood egy Parsonsról szóló cikkében azt az állítást teszi, hogy 

„Parsons fogalmi világában túlsúlyba kerülnek azok a feltételezések és kategóriák, amelyek a társadalmi 

cselekvés normatív elemeinek szerepére vonatkoznak, különösen azokra a folyamatokra, amelyek a 

motívumokat normatív módon strukturálják, hogy biztosítsák a társadalmi stabilitást. Másfelől hajlamos 

figyelmen kívül hagyni azt, amit a társadalmi cselekvés szubsztrátumának nevezhetnénk, különösen amennyiben 

ez olyan érdekeket hoz létre, amelyek a társadalmi rendszerek dinamikájának általános meghatározó alapjaként 

                                                           
1Dahrendorf, R.: „Soziale Struktur, Klasseninteressen und sozialer Konflikt.‖ In: Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der Industriellen 
Gesellschaft (A társadalmi osztályok és az osztályok konfliktusai az ipari társadalomban). Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1957. 

Részletek az V. fejezetből: 159-170. és 256-260. oldal. A jelen fordítás forrása: Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés 

komponensei. Válogatott tanulmányok. Új Mandátum, Bp., 1997, 341-358. old. 
2A könyv harmadik fejezetében: „Neuere soziologische Theorien des Klassenkonflikts‖. – (a szerk.) 
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társadalmi konfliktushoz és instabilitáshoz vezetnek‖.3 E megfogalmazás – mint látni fogjuk, amikor antitézisét 

szemügyre vesszük – hamis. 

Ugyanakkor utal a társadalmi struktúra, illetve – az ontológiai valóság éppúgy nem játszik itt szerepet, mint a 

fény fizikai elméletében a szociológiai elemzés itt hangsúlyozott kettős jellegére, Janus-arcára. Lockwood 

szembeállítja a stabilitást és az instabilitást, az egyensúlyt és a konfliktust, a normákat és az érdekeket, másutt az 

integrációt és a hatalmat is, s ezzel rátapint az elemzés kulcskérdésére. 

A struktúraelemzés kettős arculatát nem írhatjuk le a „norma‖ és a „szubsztrátum‖ szembeállításával. Igaz, hogy 

Parsons – amikor a társadalmi rendszerek integrációjáról beszél – különös hangsúlyt helyez az értékekre, egy 

„közös értékrendszerre‖, amely ezen integráció szimbóluma, sőt „szuperstruktúrája‖. Az viszont érthető, hogy 

Lockwood a konfliktus és az uralom iránti érdeklődése következtében inkább a „szubstruktúrákat‖, a strukturális 

egységek „tényszerű‖, nem normatív elemeit szeretné hangsúlyozni. Ugyanakkor itt kétféle különbségtétel 

keresztezi egymást. Bármilyen aspektusból nézzük is a társadalmi struktúrát, nincs más választásunk, mint hogy 

a „tényszerű‖ vagy intézményes struktúrát (a „szubsztrátumot‖) éppúgy megvizsgáljuk, mint az „ideológiai‖, 

vagy – hogy egy kevésbé félreérthető szót használjak – a viselkedési struktúrát (amelynek a „normák‖ csak 

egyetlen aspektusát alkotják). Az elemzés szintjeiről van itt szó, méghozzá elvileg összetartozó szintekről. Hogy 

Parsons az egyiket, Lockwood pedig a másikat hangsúlyozza erősebben, elméleti szempontból véletlenszerű, 

végső soron pedig közömbös. Más kérdés, hogy az ember az integráció – intézményes és viselkedésbeli – 

aspektusait vagy a hatalom – szintén intézményes és viselkedésbeli – aspektusait hangsúlyozza-e. Ebben már a 

társadalmi struktúra kettős arca mutatkozik meg, s ez esetben Parsons elemzésének egyoldalúsága is. A 

társadalmi struktúra két aspektusának megkülönböztetése keresztbe metszi a szintek megkülönböztetését. Hogy 

egy formulára hozzuk őket: ahogy az integráció fogalmának intézményes szinten a hatalom fogalma, úgy az 

érték fogalmának a viselkedési szinten egy ezzel párhuzamos és – többek között Lockwood által is említett 

fogalom, az érdek fogalma felel meg, amelyet a következőkben alapul szeretnénk venni. 

„Az érdek és az érték – jegyezte meg egyszer Radcliffe-Brown – összetartozó fogalmak, amelyek egy 

aszimmetrikus viszony két oldalát jelölik.‖4 Mindkettő viselkedési irányokat vagy – ha jobban tetszik – 

motivációkat jelöl. Ugyanakkor az értékek elvben csak normává vált érdekek. Radcliffe-Brown maga is szentelt 

néhány oldalt e kölcsönviszonynak; mi az ő megfontolásaihoz fogunk kapcsolódni. A hatalom és az integráció 

azonban éppen ilyen összefüggő fogalmak. Ezek is egy „aszimmetrikus viszony‖ két oldalát jelölik. Ugyanaz a 

társadalmi struktúra, amely az integrációelmélet nézőpontjából súrlódásmentesen működő rendszernek tűnik, a 

hatalomelmélet szemében erőszak révén összetartott, robbanékony építmény. Ugyanakkor a két elmélet egyike 

sem hamis; pusztán megvan a maga jelenségterülete. Az egyedi elemzésben tehát azt kell kideríteni, hogy a két 

elmélet közül az adott esetben melyik alkalmazható. 

A társadalmi struktúra kettős arcának tézise az elemzés minden szintjén bizonyítható. A „strukturális-

funkcionális‖ vagy inkább az integrációelmélet minden kategóriájához megtalálhatjuk az uralomelmélet 

megfelelő kategóriáját. Ezt a párhuzamosságot a struktúraelemzés alapegysége, a társadalmi szerep kapcsán 

még közelebbről is bizonyítani fogjuk. Világossá fog válni, hogy a társadalmi szerepeket egyrészt bizonyos 

viselkedésbeli elvárások határozzák meg, amelyek egy társadalmi rendszer érvényes értékeiből erednek, s e 

rendszer kiegyensúlyozott működését célozzák. Ebből a szempontból a feljebbvalókkal szembeni 

engedelmesség olyan elvárás, amely az ipari munkások szerepéhez kapcsolódik. Másfelől azonban a társadalmi 

szerepeknek van egy nem integratív viselkedési aspektusuk is. A társadalmi konfliktus elmélete felől nézve van 

értelme, hogy a társadalmi szerepeket bizonyos elvárt érdekorientációkon keresztül definiáljuk, amelyek 

alapvetően túlmutatnak a fennálló struktúra integrációján, s romboló következményeik is lehetnek. Ha korábban 

nem, itt biztosan világossá válik, mi a jelentősége a társadalmi struktúra kettős arculatának, a két elmélet 

párhuzamos érvényességének „ugyanazon‖ tárgy esetében a társadalmi osztályok elmélete számára. Az 

integrációelmélet számára nem lehetséges a szisztematikus törekvés a struktúrát megváltoztató (dezintegráló) 

konfliktusokra. Ilyen konfliktusok azonban léteznek. Ezek megmagyarázásához tehát szükség van a társadalmi 

struktúra uralomelméletére. 

Az osztályelmélet abból a feltételezésből indul ki, hogy – mint uralmi viszonyrendszer (Herrschaftsverband) – 

minden társadalom, továbbá a társadalom minden uralmi viszony jellegű kisebb egysége a pozíciók (szerepek) 

két kisebb vagy nagyobb halmazát ismeri. Az egyik – gyakran, noha nem szükségképpen kisebb – 

pozícióhalmazt a legitim hatalom birtoklása jellemzi, vagyis az a lehetőség, hogy a szerep társadalmi 

definíciójánál fogva engedelmességet várhat el másoktól. Az uralomelmélet értelmében a struktúrán belül e 

                                                           
3Lockwood, D.: "Some Remarks on The Social System". British Journal of Sociology, 1956, 7. köt., 2. sz., 136. old. 
4Radcliffe-Brown, A. R.: On Social Structure. Structure and Function in Primitive Society. London, 1952. 
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pozíciók jelentik a kényszerítő, kontrolláló elemet. A struktúraváltás folyamataiban – az elmélet ugyanis ezekkel 

foglalkozik bizonyos mértékig e szerepek feladata a fennálló rend, a status quo érvényét fenntartani. Az 

autoritással rendelkező pozíciókhoz tapadó viselkedési elvárások értékei azok az érvényes normák, amelyek a 

társadalmi életet kényszerítő módon szabályozzák. A normakonformitást szankciók segítségével is ki lehet 

kényszeríteni, amelyek felett az autoritáspozíciók monopóliummal rendelkeznek. 

Az autoritásszerepekkel szemben található a legitim hatalomból kizárt pozíciók halmaza. E pozíciók 

szerepdefiníciója az uralomelmélet szerint egyáltalán nem függ az autoritáspozíciók szerepeitől – hacsak nem 

oly módon, hogy ellentétben áll velük. A negatív autoritásszerepeket, vagyis a legitim hatalomból kizártak 

pozícióit elvben a pozitív autoritásszerepekkel szembenállóként foghatjuk fel.5 A negatív autoritásszerepeket 

tehát alapvetően egy status quo megdöntésére törekednek: a társadalmi struktúraváltásban az a funkciójuk, hogy 

vitassák és elutasítsák a fennálló érvényét. E szerepekhez viselkedési elvárások formájában bizonyos érdekek 

tapadnak, amelyek egy jövendő társadalmi struktúra lehetséges értékeit képviselik, alapvetően azonban az 

érvényes normákkal való szembenállás határozza meg őket. A negatív autoritáspozíciók kényszerített, uralt 

pozíciók; bevezethetjük tehát azt az elméleti feltevést, hogy ily módon elvben a kényszer, az uralom eltörlésére 

törekszenek. 

Mindeddig csak pozíciókról és szerepekről esett szó. Mivel azonban ezek alkotják a társadalmi struktúra valódi 

elemeit, minden osztályelméletnek belőlük kell kiindulnia. Ha a struktúraváltáshoz vezető osztálykonfliktus 

jellegű konfliktusok kérdését szisztematikus elmélet kérdéseként kezeljük, akkor a pozíciók strukturális ellen-

tétének feltételezéséből kell kiindulnunk, amely e pozícióknak a legitim hatalomból való részesedésén vagy az 

ebből történő kizárásukon alapszik. [... ] E pozíciókat azonban természetesen emberek hordozzák. Láttuk már, 

milyen törvények szerint megy végbe az e pozíciókat betöltő emberek toborzása. Azt is kijelenthetjük tehát, 

hogy minden uralmi viszonyrendszer a pozícióhordozók (Positionsträger) két egymással szemben álló 

halmazára bomlik nem egyszerűen emberek vagy egyének halmazára, hanem személyiségük bizonyos részével 

együtt egyénekére, amelyet a negatív vagy pozitív autoritásszerepek hordozójaként jellemezhetünk. Az 

ellentétre orientáltság (Gegensatz-Orientierung), a pozíciók viselkedési elvárásai hasonlóképpen nem „objektív‖ 

vonások, hanem olyan követelmények, amelyeket a pozíciók hordozói a pozícióval együtt vesznek át. A 

szerepelvárások a szerepet „játszóra‖ irányulnak, ezért személyiségének részét alkotják; elvben a szereppel 

kerülnek bele a pozícióhordozó egyén viselkedésébe és motivációjába.6 Ezen pozíciófüggő viselkedési 

irányultságokat a látens vagy szerepérdek fogalmával fogjuk leírni – ez utóbbiakat közelebbről a továbbiakban 

határozzuk meg. 

Mielőtt az osztályérdekek tárgyalásával tovább lépnénk a fenti elméleti analízishez, helyénvaló itt egy 

empirikus-általánosító megjegyzés, amely az osztályfogalommal és a társadalmi struktúra kétarcúságával 

egyaránt összefügg. Az osztályfogalom és az osztályelmélet tárgyalásakor a legtöbb esetben felmerül az 

osztályhelyzet fogalma. Marx használja e fogalmat, M. Weber az osztályról adott definíciójának alapjává teszi, s 

ilyen vagy olyan formában az összes korábban idézett szerzőnél előkerül. Ha e fogalmat használni akarjuk, 

osztályhelyzeten szigorúan véve nem mást értünk, mint autoritáshelyzetet, azaz a legitim hatalomból történő 

részesedést vagy az ebből való kizártságot egy hatalmi viszonyrendszeren belül. Úgy tűnhet tehát, mintha az 

osztályhelyzet pusztán egy második, s ezért felesleges elnevezés volna. A legtöbb szerzőnél azonban az 

osztályhelyzet többet jelent, mint az osztályhovatartozás meghatározó alapját. Olyasmit értenek ezen – a mi 

fogalmainkkal –, mint az egy pozícióból eredő gazdasági és társadalmi következmények összessége, a pozíció 

hordozójának társadalmi helyzete. Az ebben az értelemben vett osztályhelyzethez a jövedelem, a presztízs, a 

biztonság, az esélyek és más dolgok tartoznak. E meghatározás egy olyan öszszefüggésre világít rá, amellyel 

röviden foglalkoznunk kell. 

Először is le kell szögeznünk, hogy az osztálykonfliktusok kiinduló helyzetéről az uralomelmélet 

struktúramodellje az analízis szempontjából nem egyszerűen elégséges, de tökéletes leírást ad. A további elemek 

empirikusan ugyan lehetnek általánosak, analitikusan azonban nem szükségszerűek. Egy ilyen empirikusan 

általános tényről van szó akkor is, amikor az osztályhelyzetről az emberek átfogó társadalmi helyzete 

értelmében beszélnek. Van értelme a kérdésnek, hogy egyes társadalmi kompenzációk (Entschädigungen) 

rendszeresen együtt járnak-e a pozitív vagy negatív autoritáspozíciók hordozásával. E kérdésre azonban csak a 

társadalmi struktúra integrációelméletének keretében adhatunk választ. Az autoritáspozícióknak ebben az 

összefüggésben is van jelentésük. Itt azonban nem polemikus, konfliktusgeneráló jellegük számít, hanem 

                                                           
5E megfogalmazás – s ez az „elvben‖ oka – egyáltalán nem él azzal az empirikus feltételezéssel, hogy az ellentét mindig akut jelleget ölt; 
inkább elméleti posztulátumról van szó, amelynek empirikus kiegészítésével később még foglalkoznunk kell. 
6Itt is vannak empirikus variációs lehetőségek: a szerepelvárásokat a szerephordozó elfogadhatja egészen vagy félig, de az is lehetséges, 

hogy egyáltalán nem fogadja el. Elvárásként a szerephordozó mégis egy uralmi szereppel találja szemben magát, azaz valamiképpen 
viszonyulnia kell hozzá. 
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eszközjellegük más javak vagy kompenzációk megszerzésében. Óvatosan fogalmazva: úgy tűnik, a társadalmi 

rendszerek stabilitásának feltételeihez (e feltételekkel foglalkozik az integrációelmélet) hozzátartozik, hogy az 

autoritás, a jövedelem, a presztízs és más kompenzációk a társadalmi helyzetek viszonylag egységes 

hierarchiáját hozzák létre.7 Az autoritás birtoklása bizonyos mértékig korrelál a magas jövedelemmel és a magas 

presztízzsel, s fordítva, az autoritás hiánya alacsony jövedelemmel és alacsony presztízzsel jár együtt. Ez olyan 

empirikus általánosítás, amely kimutathatóan a valóság csak homályos és igen általános leírásaként érvényes. 

Az mindazonáltal következik belőle, hogy általánosságban a pozitív autoritásszerepek hordozói társadalmi 

kompenzációkkal is jobban el vannak látva, mint a negatív autoritásszerepek hordozói. Ha az osztályhelyzet 

fogalmát akarjuk használni, azt is Mondhatnánk, hogy a hatalmon lévők osztályhelyzete általában „magasabb‖ 

vagy „jobb‖, mint az alávetetteké. 

E következtetésnek azonban az osztályelmélet számára nincs közvetlen jelentősége. A társadalmi konfliktusok 

strukturális kialakulása szempontjából elvben közömbös, hogy hordozóik társadalmilag megkülönböztethető 

helyzetben vannak-e. Empirikus szempontból ugyanakkor a strukturális osztálypozíció és a társadalmi 

osztályhelyzet korrelálása a konfliktust erősítő feltételként jellemezhető. A társadalmi helyzet különbsége – ha 

fennáll – fokozza a pozíciófüggő irányultság ellentétét. Ez az ellentét azonban egyáltalán nem függ a presztízs, a 

jövedelem és más kompenzációk meglététől vagy hiányától. Keletkezése és kibontakozása egy teljesen 

független elméleti elemzéssel vizsgálható, a fentebb megjelölt irányt követve. 

1.2. 2. Látens és manifeszt érdekek 

Az osztályelmélet kiindulópontja tehát egy posztulátum, méghozzá az a posztulátum, hogy az autoritáspozíciók 

hordozásához vagy az ezekből való kizártsághoz bizonyos, elvben ellentétes érdekek kötődnek. A hatalom 

hordozója esetében ezek az érdekek – mivel maguk is „dominánsak‖ (herrschende) – értékekként is 

jellemezhetők; itt azonban szeretnék ragaszkodni az érdek átfogóbb fogalmához. Ha ilyen, bizonyos po-

zíciókhoz kapcsolódó érdekeket posztulálunk, szembe kell néznünk egy problémával. Az „érdek‖ (Interesse) szó 

a köznyelvben viselkedési szándékokat vagy irányokat jelöl, amelyek egyáltalán nem pozíciókhoz, hanem 

kifejezetten egyénekhez tartoznak. Csak egyének s nem pozíciók „érdeklődnek valami iránt‖, „áll érdekükben 

valami‖ vagy „találnak valamit érdekesnek‖. Úgy tűnhet, mintha az érdek fogalma emberi hordozójáról 

leválasztva teljesen értelmetlen volna, mintha az érdekek mindig és kizárólag pszichológiai jelenségek lennének. 

A pozíciófüggő, ráadásul antagonisztikus érdekek posztulátuma azonban éppen azt a látszólag értelmetlen 

állítást fogalmazza meg, hogy létezhetnek olyan érdekek, amelyek bizonyos mértékben akarata ellenére 

tapadnak az egyénhez. 

„Ahogy az ember a magánéletben is megkülönbözteti egymástól azt, amit egy ember magáról gondol és mond, 

és azt, ami ő valójában és amit valóban tesz, így a történelmi harcokban még inkább meg kell különböztetnünk 

egymástól a pártok frázisait és elképzeléseit valóságos lényüktől és valódi érdekeiktől, meg kell 

különböztetnünk a valóságukat a képzetüktől.‖8 A „közös helyzet‖ és a „közös érdekek‖ azonosítása más 

írásokban9 szintén azt mutatja, hogy Marx – a mi posztulátumunkhoz hasonlóan – az érdek bizonyos mértékben 

„objektív‖, nem pszichológiai fogalmára alapozza az elméletét. E posztulátumot Th. Geiger bírálta a 

legélesebben. Geiger úgy véli, „kérdéses, hogy egyáltalán beszélhetünk-e objektív értelemben érdekről. Az 

érdek elsősorban valami szubjektív dolog...‖10 Az egyéni hordozójától függetlenül fennálló érdek (marxi) 

posztulátumában rejtett ítéletet lát „a másik valódi javáról‖, amelyhez „az embernek nyilvánvalóan rendelkeznie 

kellene egy objektív és általánosan érvényes értékskálával‖.11 Mivel azonban „ilyesmi egyáltalán nincs‖, Marx 

tollát e ponton nem a tudomány, hanem a spekuláció vezette. „Valódi érdekeket‖ tulajdonít a proletariátusnak, 

függetlenül tagjainak kívánságaitól és céljaitól. Itt azonban „véget is ér a társadalmi osztályok 

érdekstruktúrájának elemzése - a vallási téboly veszi át a szót.‖12 

A nem egyéni osztályérdekek posztulátuma marxi megfogalmazásában valóban rászolgált a bírálatra. E bírálat 

azonban nem az érdek egy nem pszichológiai fogalmának lehetősége ellen irányul. E fogalom nagyon is 

megfelel a szociológiai elemzés valódi követelményeinek. Nem ok nélkül kerül elő újra meg újra a szociológia 

történetében – például Ratzenhofer, Small, Sumner és számos más szerző írásaiban. A „szubjektív‖ és „objektív 

                                                           
7Vö. Parsons, T.: „A Revised Analytical Approach to the Theory of Social Stratification.‖ In Bendix, R. – S. M. Lipset (szerk.): Class, Status 

and Power. A Reader in Social Stratification. London, 1954, 105. 
8Marx, K.: Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. Berlin, 1946, 38. 
9Például Marx, K.: Das Elend der Philosophie. Berlin, 1947, 187. 
10Geiger, R.: Die Klassengesellschaft im Schmelztiegel. Köln/Hagen, 1949, 127-128. 
11Geiger: i. m. 129. 
12Geiger: i. m. 133. 
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érdekközösség‖ megkülönböztetése L. Robbinsnál13 a Marx-kritika sarokkövévé lesz, anélkül azonban, hogy 

Robbins az „objektív érdekközösség‖ kategóriájának használhatóságát megkérdőjelezné. M. Ginsberg olyan hal-

mazokról beszél, „melyek tagjai bizonyos közös érdekekkel vagy viselkedésmódokkal‖ rendelkeznek, anélkül, 

hogy ezek „meghatározott csoportok‖ lennének.14 Maga Parsons nemcsak sokszor használja a „vested interests” 

egyértelműen „objektív‖ kategóriáját, hanem kifejezetten hangsúlyozza a közös „ideológiák‖ vagy 

„képzetrendszerek‖ létét azok között, „akik strukturális szempontból egy differenciált társadalmi struktúra 

hangsúlyozottan különböző pontjain vannak jelen‖, tehát azonos vagy hasonló pozícióval rendelkeznek.15 

A társadalmi osztályok és az osztálykonfliktus szociológiai elemzéséhez szükség van arra a feltételezésre, hogy 

adott pozíciók hordozóinak viselkedése bizonyos strukturálisan meghatározott irányultságot kap. Az analógia a 

viselkedés tudatos („szubjektív‖) célkövetésével azt sugallja, hogy van értelme, ha ezekre az irányultságokra az 

„érdek‖ szót használjuk. Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy e kifejezés használata nem foglal magában 

semmiféle materiális feltételezést sem ezen érdekek tartalmára, sem a kérdéses pozíció hordozójának tudatára, 

kifejezett célkitűzéseire vonatkozóan.16 A pozíciófüggő, „objektív‖ érdekek feltételezése puszta elméleti 

konstrukció, amelynek értéke nem helyességében, hanem analitikus hasznában rejlik. 

Amikor azt mondtuk, hogy Marx osztályérdek-fogalma rászolgált a bírálatra, azt értettük ezen, hogy Marx egy 

bizonyos ponton elfeledkezik e posztulátum konstrukciójellegéről, s az analitikus posztulátumot empirikus 

posztulátummá fordítja át. Ez különösen a posztulált érdekek tartalmának kérdésével kapcsolatban válik 

világossá. Mire vonatkozik ez az „objektív‖ érdek? Geiger joggal kritizálja Marx kísérletét, hogy e kérdésre 

anyagi értékképzetekkel válaszoljon. Hogy „egy szocialista társadalom megvalósítása... a munkásság valódi 

érdeke‖, az voltaképpen olyan állítás, amelynek empirikus – premisszái „igazolásra szorulnak‖.17 Posztulátumok 

útján nem vezethetünk be egy ilyen állítást. A posztutált „objektív‖ érdekeket csak formálisan jellemezhetjük: 

egy status quo fenntartására vagy megdöntésére, illetve megváltoztatására irányuló érdekként. A pozíciófüggő 

érdekek tartalmának szempontjából posztulátumunkat úgy pontosíthatjuk, hogy az egyes uralmi 

viszonyrendszereken belül a pozíciók feltételezhetően két csoportra oszlanak, amelyek egyikét az uralom 

birtoklása és az ezt megalapozó struktúra fenntartásának, míg a másikat az uralomból való kiszorulás és az ezt 

megalapozó struktúra megváltoztatásának érdeke jellemzi. A két érdek konfliktusban áll egymással. 

A fennálló uralmi struktúrák fenntartása, illetve megváltoztatása – mint M. Weber meggyőzően kimutatta – 

fogalmilag és empirikusan visszavezethető az uralmi viszonyok legitimitására. A legalábbis látens 

érdekkonfliktus itt képviselt feltételezéséből következik az a hipotézis, hogy az egyes uralmi viszonyrendszerek 

legitimitása mindig törékeny. Ennyiben az adott autoritásstruktúra megváltoztatására irányuló „objektív‖ 

érdekek posztulátuma az uralmi viszonyok potenciális illegitimitásának posztulátumaként is megfogalmazható. 

Empirikusan az osztálykonfliktus valószínűleg úgy közelíthető meg a legjobban, ha az uralmi viszonyok 

legitimitásának konfliktusaként fogjuk fel. Azaz a mindenkori uralkodó osztály érdekei – értékként – uralmuk 

legitimitásának ideológiájában, az alávetett osztály érdekei viszont e legitimitás kétségbevonásában testesülnek 

meg. 

Két korábbi munkámban18 jelzésszerűen felvetettem azt a gondolatot, hogy az uralmi viszonyrendszereken belül 

ütköző „objektív‖ érdekeket egy pszichológiai alapelvre, az örömelvre vonatkoztatva alapozhatnánk meg. Ez a 

megalapozás lényegében azzal érvel, hogy egy alapvető, számos társadalomtudományi elemzés mélyén 

meghúzódó feltevés szerint létezik egy általános emberi törekvés az öröm/kellemetlenség arányának javítására, 

amely az uralmon lévőket uralmuk megtartására, az alávetetteket pedig ennek megragadására ösztönzi. 

Időközben azonban arra a következtetésre jutottam, hogy e megalapozási kísérlet nemcsak felesleges, de komoly 

veszélyeket is rejt magában. Az uralmi viszonyrendszereken belüli ellentétes érdekek posztulátuma nem igényel 

további megalapozást, ha analitikus szempontból termékenynek bizonyul. Ráadásul félreérthető, ha 

posztulátumunkat a Freud óta egyébként is problematikus örömelv rejtett megtestesülésének nevezzük. Ha az 

örömelvvel érvelünk, úgy tűnhet, mintha az „objektív‖ érdekek végső soron nem pusztán analitikus 

posztulátumok volnának, hanem valamilyen értelemben „tényleges‖ viszonyokat leíró feltevések, amelyekből 

többek között az is következnék, hogy az „objektív‖ érdekekkel ellátott pozíciók hordozója ezeket az érdekeket 

                                                           
13Robbins, L.: ―The Economic Basis of Class Conflict.‖ In: Marshall, T. H. (szerk.): Class Conflict and Social Stratification. London, 1938, 

112. 
14Ginsberg, M.: Sociology. London, 1953, 40. 
15Parsons, T.: "Social Classes and Class Conflict in the Light of Recent Sociological Theory". In: uő.: Essays in Sociological Theory. 

Glencoe, 1955, 33. 
16E meghatározást alább a „látens‖ és a „manifeszt‖ érdekek megkülönböztetésével pontosítani fogjuk. 
17Geiger, Th.: Die Klassengesellschaft im Schmelztiegel. Köln/Hagen, 1949, 130-131. 
18Dahrendorf, R.: „Klassenstruktur und Klassenkonflikt in der entwickelten Industriegesellschaft.‖ Die Neue Gesellschaft., 1955, 2. évf., 4. 

sz. 42. – Uő. „Struktur und Funktion. Talcott Parsons und die Entwicklung der soziologischen Theorie.‖ Kölner Zeitschrift für Soziologie 
und Sozialpsychologie., 1955, 7. évf., 4. sz., 162., 1. jegyzet. 
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szükségképpen és tudatosan magáévá teszi. Egy ilyen feltevést egyáltalán nem kockáztatunk meg, de nem is 

kockáztathatnánk meg.19 

A pozíciófüggő, „objektív‖ érdekek viszonya a kérdéses pozíció hordozójához kétséges pszichológiai 

törvényekre való hivatkozás nélkül is tisztázható. E tisztázás azt is lehetővé teszi, hogy az „objektív‖ érdek 

szerencsétlen fogalmát egy pontosabb megfogalmazással helyettesítsük. A társadalmi pozíciók, amelyekkel itt 

foglalkozunk, a társadalmi struktúra integrációelmélete szerint mindenekelőtt társadalmi szerepekként fontosak. 

A társadalmi szerepeket viszont bizonyos szerepelvárások határozzák meg, „olyan elvárási normák, amelyek a 

meghatározott szerepet játszó személyek megfelelő viselkedését definiálják‖.20 Ezen elmélet szerint a 

„megfelelő‖ természetesen a „társadalmi rendszer‖ működésének megfelelő, integrációjához hozzájáruló 

viselkedést jelent. Az egyén, egy szerep „eljátszója‖ vagy magáévá teszi ezeket a „szerepelvárásokat‖, vagy 

nem. Amennyiben magáévá teszi, akkor az integrációelmélet értelmében „alkalmazkodó‖, amennyiben nem, 

akkor „deviáns‖ („deviant”). De az elemzés szempontjából mindenképpen gyümölcsözőnek bizonyul bizonyos 

„objektív‖ viselkedési elvárások feltételezése. Az uralomelmélet keretében használt érdekkategóriát ezzel 

teljesen analóg módon foghatjuk fel. Az „objektív‖ érdekek szerepérdekek, azaz egy hatalmi viszonyrendszeren 

belül az autoritásszerepekhez kötődő elvárt viselkedésorientációk. Az egyén, a szerep hordozója megint vagy 

magáévá teszi ezeket az elvárásokat, vagy nem. De csak akkor viselkedik szerepének „megfelelően‖, ha a 

szembenálló érdekek konfliktusát s nem a struktúrarendszer integrációját mozdítja elő. Az az egyén, aki a 

hatalmi viszonyrendszeren belül elfoglal egy pozíciót, a társadalmi rendszer nézőpontjából éppúgy 

szembetalálja magát ezekkel a szerepérdekekkel, mint a szerepelvárásokkal. A szociológiai elemzés különféle 

céljai szerint az elemzés alapegységének, a társadalmi szerepnek is más-más aspektusai kerülnek előtérbe; a 

szerepnek is „kettős arca‖ van. Az itt tárgyalt összefüggésben a szerep elsősorban az uralmi 

viszonyrendszereken belül posztulált érdekek elemeként érdekes.21 

Az osztályképződés elméletének szempontjából értelmesnek tűnik, ha a szerepérdekek fogalmát felcseréljük egy 

másik fogalommal, amely az autoritáspozíciók hordozójával való kapcsolatot világosabbá teszi. A 

szerepérdekek a szerep „eljátszójának‖ nézőpontjából látens érdekek, azaz viselkedésének olyan, a szerep 

hordozásának tartama során eleve adott mélyáramlatai, amelyek függetlenek tudatos irányultságától. Ezek 

bizonyos, még megvilágítandó körülmények között tudatos célkitűzésekké válhatnak, amelyeket ennek 

megfelelően manifeszt érdekeknek nevezünk.22 A manifeszt érdekek ellentétben állnak a látens pszichológiai 

realitásokkal. Azt a tényt jelölik – mint Geiger minden érdek esetében szükségesnek látja –, „hogy egy személy 

érzelmei, akarata, kívánságai valamilyen célra irányulnak‖,23 amivel egyébként azt is feltételezzük, hogy e cél 

materiális, nem egyszerűen formálisan „valamilyen‖ („irgendeines‖). A manifeszt érdekek sajátos tartalma csak 

bizonyos adott társadalmi viszonyok összefüggésében adható meg; de ezek az érdekek mindig strukturálisan 

keletkező, osztálykonfliktus formáját öltő ellentétek megjelenési formái. A manifeszt érdekek ennyiben a 

későbbiekben még jellemzendő szervezett csoportok „programját‖ alkotják. 

Azok a pszichológiai formációk, amelyeket itt „manifeszt érdekeknek‖ neveztünk, nyilvánvalóan hasonlítanak 

az „osztálytudat‖ szociológiai fogalmához. Itt is szigorúan el kell azonban választanunk a fogalom Geiger24 által 

joggal kritizált filozófiai, azaz spekulatív tartalmát Marxnál és Lukácsnál25 a szervezett osztályok empirikusan 

kimutatható, tudatos érdekeitől. Az osztálytudat – a manifeszt érdekek értelmében – „reálkategória‖. Létezése és 

tartalma tehát rákérdezéssel elvben kideríthető. A „hamis tudat‖ gondolata az itt alapul vett kategóriák 

összefüggésében csak a látens érdekeknek nem megfelelő manifeszt érdekek megjelölésére használható 

értelmesen, de még így is erősen problematikus kategória.26 Egy tudományos elméletben, amely tényleges 

adottságok megmagyarázására törekszik, teljesen értelmetlen az az állítás, hogy egy egész osztály „hamisan‖ 

                                                           
19Arra az (empirikus) kérdésre tehát, hogy az alávetettek mindig meg akarják-e dönteni az uralmon lévőket, vagy sem, az itt bevezetett 

posztulátum egyáltalán nem ad választ, a kérdés nyitva marad, míg az eldöntésére egyedül alkalmas empirikus kutatás meg nem válaszolja. 
20Parsons, T.: The Present Position and Prospects of Systematic Theory in Sociology. Essays in Sociological Theory, Glencoe, 1954. 
21A mindeddig szükségképpen igen absztrakt elemzés használhatóságát a következő (terjedelmi okok miatt itt nem közölt), VI, fejezetben 
mutatjuk be. (Dahrendorf, R.: „Gibt es noch Klassen?‖ 207. és következők.) Az itt tárgyalt összefüggés szempontjából lásd különösen a 

közreműködés (Mitbestimmung) elemzését (a fent idézett tanulmányban) a 230. és a következő oldalakon. – A ( )-be tett megjegyzések a 

szerk.-tői származnak. 
22E két fogalmat, amelyek – a szavak önmagában is kellően világos értelmén túl – Merton megkülönböztetésére utalnak vissza „manifeszt‖ 

és „látens funkciók‖ között, valamint Freud kategóriáira, a „manifeszt‖ és a „látens álomtartalomra‖, először „Osztályszerkezet és 

osztálykonfliktus a fejlett ipari társadalomban‖ (Klassenstruktur und Klassenkonflikt in der entwickelten Industriegesellschaft) című 
tanulmányomban (Die neue Gesellschaft. Jg. 2. H. 4., 11. és következő oldal) vezettem be. Lásd ott a valamivel részletesebb fogalmi 

kifejtést. 
23Geiger, Th.: Die Klassengesellschaft im Schmelztiegel. Köln/Hagen, 1949, 128. 
24i. m. 105. és következő oldalak. 
25Lukacs, G.: Geschichte und Klassenbewußtsein. Berlin, 1923. 
26A kategória problematikus, mivel a „hamis‖ szó mintha a realitásokat érvekkel akarná cáfolni. Az egyéni tudat „eltérése‖ az elvárt 
szerepviselkedéstől természetesen lehetséges; esetleges törvényszerűségeinek kutatása jelentős eredményekkel kecsegtet. 



 III. HATALOM ÉS TÁRSADALMI 

RÉTEGZŐDÉS: NEOMARXISTA 

ÉS NEOWEBERIÁNUS 

ELMÉLETEK 

 

 70  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

gondolkodik. „Csak egy reáldialektikus filozófus vehet komolyan egy ilyen értelmetlenséget."27 Míg a látens 

érdekek az elemzés céljait szolgáló posztulátumok, ennyiben tehát nem „léteznek‖, a manifeszt érdekek 

tényleges realitások a pozitív vagy negatív autoritásszerepek hordozóinak fejében. Az osztályképződés 

elméletének az a feladata, hogy szisztematikus összefüggést létesítsen a látens és a manifeszt érdekek központi 

kategóriája között. [...] 

1.3. 3. Társadalmi osztályok és osztálykonfliktus a fejlett 
iparitársadalmakban: Struktúrák és tendenciák 

„Minden társadalmi formában – mondja Marx – egy bizonyos termelés az, amely rangban és befolyásban az 

összes többi fölé emelkedik, s amelynek viszonyai is minden más viszony fölébe emelkednek.‖28 „Ez az az 

általános megvilágítás, amely minden más színt áthat és módosítja sajátságaikat.‖29 Itt – is – azonban téved 

Marx. Az uralmi viszonyrendszerek az ipari termelésben a fejlett és a korai ipari társadalomban egyaránt 

osztálykonfliktus jellegű társadalmi konfliktusokhoz vezetnek. A tulajdon és az ellenőrzés szétválasztásával 

megváltoztak az egymással konfliktusban álló csoportok személyei, a polgárjogi és elvi strukturális egyenlőség 

megvalósulásával a konfliktus tárgya, az osztályellentét és a társadalmi mobilitás intézményesítésével pedig a 

konfliktus intenzitása. Ettől még azonban továbbra is osztálykonfliktus. Az ipari osztálykonfliktus többé nem 

„általános megvilágítás, amely minden más színt áthat‖, de nem vették át tőle e szerepet egy másik, sajátos 

hatalmi viszonyrendszer viszonyai sem. A politikai érdekek piacán az ipari érdekcsoportok csak egyetlen hellyel 

– pontosabban két hellyel rendelkeznek; jobb kilátásokkal kecsegtető pozícióban és jobb eladási esélyekkel 

ugyan, de mégis versenyben egy olyan osztály más érdekcsoportjaival, amelyek egyáltalán nem részesednek a 

politikai hatalomból. 

A politikai szövetségek (Verband) ezen alávetett osztálya a fejlett ipari társadalmakban sokféle formát ölthet. Ha 

tagjai és érdekei számára teljesen lehetetlenné teszik az uralomra jutást, akkor nagy, viszonylag egységes kvázi-

csoporttá nőheti ki magát, amelyből – amikor az osztályképződés feltételei ezt lehetővé teszik – kiemelkedik 

egy ütőképes, forradalmi érdekcsoport. Mégis az lehet a látszat, mintha az ipari társadalmak többsége egy 

másfajta struktúra felé tendálna. A teljesítményelv bevezetése, s ezzel a társadalmi mobilitás intézményesítése 

lehetővé teszi, hogy az osztályok tagjai rendszeresen cserélődjenek egymás között. A politikai hatalom 

gyakorlásának demokratikus útja – amelynek strukturális előfeltételeit még meg kell vizsgálnunk – ezen túl 

lehetővé teszi, hogy az alávetett osztály állandó befolyást gyakorolhasson a társadalmi struktúraváltások 

lefolyására. Egy politikai párton s ezen keresztül, emellett és némelykor, ezt megelőzően számos speciális 

érdekcsoporton keresztül lehetősége nyílik rá, hogy az uralkodó osztály személyeit lecserélje, sőt hogy időnként 

ilyen változás nélkül is érvényesítse érdekeit az uralkodó osztállyal szemben. A struktúraváltás ebből fakadó 

állandósága enyhíti és szabályozza az osztálykonfliktust, és feleslegessé teszi a egységes, ideológiailag erősen 

összefogott, átfogó érdekcsoportok kialakulását. Ahol a demokratikus folyamat működik, ott az uralkodó osztály 

az egyszerű állampolgár szemében egymással versengő vagy együttműködő érdekcsoportok („szövetségek‖, 

„vétó-csoportok‖) sokaságaként jelenik meg. A demokratikus folyamat működése azonban törékeny, a lazán 

szerveződő alávetett osztály ezért csak egy lehetséges forma a sok közül. 

A fejlett ipari társadalmak uralkodó osztályát egy számszerűen jelentős konstans elem, a bürokrácia 

különbözteti meg más társadalmaktól. Az uralomgyakorlás (Autoritätsausübung) teljes folyamata a politika – de 

nemcsak a politika – területén számos, gyakran egymásnak alárendelt részfolyamatra bomlik. Az így keletkező 

pozíciók többségéből – noha hatalmi pozíciókról van szó – kétszeresen is hiányzik az autonómia: 

szerepdefinícióik alapján nem képesek és nincsenek feljogosítva sem önálló döntésre, sem egyéni materiális 

érdekeik előmozdítására. A bürokrácia – a hatalom tartalék- vagy zsoldosseregeként – erősen függ bizonyos 

hatalmi pozíciók hordozóinak – a miniszternek, a képviselőnek, sőt a pártfunkcionáriusnak – az érdekeitől és 

direktíváitól. Csak e csoport adja meg a mindenkori uralkodó osztály arcát; s önmagában is megtestesíti annak 

érdekcsoportját. Hogy ez az osztály miből tevődik össze, milyen manifeszt érdekeket képvisel, bezárul-e az 

alávetett osztállyal szemben, vagy nyitva áll előtte, éles vagy enyhe-e az ellentét köztük, ezek megint olyan 

kérdések, amelyekre csak az adott társadalmak sajátos empirikus feltételeinek ismeretében adhatunk választ. 

E feltételek meghatározásán túl a fejlett ipari társadalmakban létrejövő politikai osztálykonfliktus strukturális 

törvényének részletes és pozitív megfogalmazása már kívül esik egy olyan vizsgálódás keretein, amely a minden 

társadalomban megtalál- ható vonások felkutatására korlátozza magát. Mégis kézenfekvő a feltételezés, hogy az 

                                                           
27Geiger, Th.: Die Klassengesellschaft im Schmelztiegel. Köln/Hagen, 1949, 114. 
28Marx, K.: Zur Kritik der politischen Ökonomie. Berlin, 1947, 274.26 Geiger, Th.: Die Klassengesellschaft im Schmelztiegel. Köln/Hagen, 

1949, 114. 
29Marx, K.: Zur Kritik der politischen Ökonomie, uo. 
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effajta részletes kutatások sok szempontból nem terjedhetnek túl az alternatívák felvillantásán. Az legalábbis 

igen valószínűtlen, hogy egyszer s mindenkorra eldőlt volna a kérdés, vajon enyhébb vagy élesebb formát ölt-e 

a jövőben a politikai osztálykonfliktus az ipari társadalmakban. A középponti probléma ezzel kapcsolatban a 

totalitarizmus és a demokrácia esélye az általános strukturális törvények szerint fejlődött ipari társadalmakban. 

Csak akkor tekinthető bizonyos mértékig értelmesnek a gyakran kissé túlságosan is könnyedén kinyilvánított 

vélemény, hogy az osztálykonfliktus tovább veszít majd intenzitásából, ha ki lehet mutatni, hogy a demokratikus 

folyamat funkcionális feltétele e társadalmaknak.30 Amennyiben ez nem mutatható ki – s ez a valószínűbb –, 

akkor a szociológusnak feltételes jóslatokra kell szorítkoznia, illetve jóslatait bizonyos társadalmakra kell 

korlátoznia. E kérdésnél még a szokásosnál is nagyobb a kísértés arra, hogy engedjünk, hogy a nézeteinket a 

vágyaink diktálják, azaz a szokásosnál is nagyobb a veszély, hogy a tudományt és az értékítéletet mindkettő 

kárára összevegyítsük. 

Ami az uralomgyakorlás demokratikus folyamatát tekintve nehéznek, ha ugyan nem lehetetlennek tűnik, az az 

osztálykonfliktus enyhülésének egy másik feltételét tekintve sikerülhet: talán be lehet bizonyítani, hogy a magas 

fokú vertikális, generációk közti mobilitásra funkcionálisan szükség van a fejlett ipari társadalmakban. Talán azt 

is ki lehet mutatni, hogy az egyéni teljesítménynek olyan nagy strukturális jelentősége van, hogy e társadalmak 

nem engedhetik meg maguknak, hogy a pozíciókat más kritérium szerint osszák el. De még ezt a bizonyítást 

sem végezték el. Nyitva kell tehát hagynunk a kérdést, hogy az ipari társadalmak magukban hordozzák-e a 

zártság új formáinak magvát – s ezzel az osztálykonfliktus intenzitásának fokozódását is –, vagy strukturális 

feltételeik megkövetelik a nyitottság egy minimumát, vagy akár a maximumát, és ezzel a viszonylag kevésbé 

intenzív osztálykonfliktust is. 

A jelen tanulmányban tudatosan tartózkodtunk a fejlett ipari társadalmakban élő emberek tényleges 

vélekedéseinek, beállítódásainak és magatartásának elemzésétől. Nem elég, hogy ezek az osztálykonfliktus – 

ahogy ezt a jelen vizsgálódásban értjük – témájának kutatása során meglepően kevés hozadékkal kecsegtetnek, 

de mindig helyzetfüggőek is, ezért nem általánosíthatunk belőlük, s az itt megcélzott általánossági fokon szinte 

teljesen hasznavehetetlenek. Ugyanakkor – anélkül, hogy az itt elővezetett elemzést megkérdőjelezhető módon 

egyedi véleményekre próbálnánk alapozni – megemlíthetünk egy szociálpszichológiai vizsgálatot az olyan 

kutatások példájaként, amelyek az osztályelemzést ebből az aspektusból kiegészíthetnék. H. Popitz, H. Bahrdt 

és munkatársaik német ipari területeken kikérdezéses módszerrel megpróbálták körülhatárolni azt, amit ők a 

„munkások társadalmának‖ neveznek.31 Az eredmények szerint a megkérdezett munkások a társadalmat szinte 

kivétel nélkül „dichotomikusnak‖ élik meg. „A társadalom hierarchikus elemeit figyelmen kívül hagyják vagy 

beleolvasztják a »fent» és a »lent« polaritásába.‖32 Schelsky az értelmezésben tovább viszi a vizsgálati 

eredményeket: „E dualisztikus társadalomfelfogás tartalmai azonban észrevehetően kezdenek elcsúszni: míg a 

»mi. jelentése mind világosabban az, hogy »akik itt ugyanazt a munkát végzik, mint én«, az ellenkező póluson a 

kapitalisták vagy a burzsoázia helyét mindinkább a nagybürokratikus szervezetek és ezek funkcionáriusai veszik 

át.‖33 Tovább vihetjük-e még egy lépéssel az értelmezést, s értelmezhetjük-e a „fent‖ és a „lent‖ dualizmusának 

élményét az osztálykonfliktus változatlan jelenlétének bizonyítékaként, a „fent‖ és a „lent‖ tartalmának 

elcsúszását pedig az osztálykonfliktus formáinak és témáinak megváltozásaként? Egyetlen vizsgálat 

nyilvánvalóan nem ad kulcsot a fejlett ipari társadalmak ipari és politikai osztálykonfliktusainak 

szociálpszichológiai dimenziójához. Az azonban legalábbis elképzelhető, hogy a Popitz és társai kutatásához 

hasonlóan átfogó, értelmesen megoldott szociálpszichológiai kutatások mélyebb betekintést nyújthatnak az 

osztálykonfliktus valóságába, esetleg sajátos feltételeibe és formáiba is. 

A szociálpszichológiai kutatások ugyanakkor – a társadalmi mobilitás és a demokratikus folyamat strukturális 

feltételeire vonatkozó kutatásokhoz hasonlóan – csak az empirikus osztályelemzések kiegészítéséhez és 

elvégzéséhez szükségesek. Az osztályelméletet érintetlen hagyják. Ha e fejezet kísérlete, hogy az osztályelmélet 

segítségével megpróbálkozzék a fejlett ipari társadalmak analízisével, több kérdést vetett fel, mint ahányat 

megválaszolt, ezt éppenséggel sikernek tekinthetjük. Az osztályelmélet értéke ugyanis termékenységében rejlik, 

termékenysége pedig abban a lehetőségben, hogy segítségével behatárolhatjuk a valóság egyes területeit és 

kijelölhetjük a további kutatás irányait. A szociológia túlságosan is hosszú időn át megállt a marxi elméletek és 

próféciák cáfolatánál, vagy – ahol túllépett rajtuk – megkerülte az először Marx által feltárt területet. Túlságosan 

                                                           
30Még ekkor is csak „bizonyos mértékig‖ értelmes ez a következtetés; a „funkcionális előfeltétel‖ ugyanis csak a társadalmak stabilitásának 
feltételét mutatja meg; azt, hogy a társadalmak valóban stabilak-e, az továbbra is empirikus kérdés. 
31A kutatást még nem publikálták, Kluth (Kluth H.: „Empirische Studien im Industriebetrieb.‖ In: Ortlieb, H. D. (szerk.): Hamburg Jahrbuch 

für Wirtschafts- und Gesellschaftpolitik. Tübingen, 1956. 1.) és Schelsky (Schelsky, H.: „Gesellschaftlicher Wandel.‖ Offene Welt. 1943, 41. 
sz.) azonban utalnak rá néhány helyen. Feltételezhető, hogy Popitz és társai munkája igen alkalmas arra, hogy a jelen vizsgálódás 

megfontolásait tovább vigye és empirikusan kiegészítse. 
32Lásd Kluth, H.: „Empirische Studien ins Industriebetrieb‖, 243. 
33Lásd Schelsky, H.: „Gesellschaftlicher Wandel‖, 67-68. 
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hosszú ideje már, hogy a társadalmi struktúraváltások törvényszerűségeinek fontos kérdéseit egyáltalán nem 

vagy csak az elméleti összefüggésektől. terméketlen módon elzárva tették fel. E mű tézise az, hogy az 

osztályelmélet egy új, pontosabb megfogalmazása lehetővé tenné, hogy véget vessünk e nemkívánatos 

állapotnak. Ha a kísérlet, hogy bizonyos szempontokat fogalmazzunk meg a jelen empirikus 

osztályelemzéséhez, fokozta e tézis meggyőző erejét, akkor elérte célját. E kísérlet, valamint az alapjául 

szolgáló teoretikus állítások hiányosságait, remélem és hiszem, a tudományos kritika és a kutatás haladása 

tisztázni fogja. [...] 

Babarczy Eszter fordítása 

2. Gerhard Lenski: Hatalom és privilégium: Elmélet a 
társadalmi rétegződésről34

 

2.1. 1. A funkcionalisták és a konfliktuselmélet teoretikusai 

Az első világháború óta a társadalomtudományok sok változáson mentek keresztül. Mindenekelőtt nagyon 

kutatásorientáltak lettek; a mai kutatási technikák kevéssé hasonlítanak az első világháború előtti korszak 

technikáihoz. Ennek ellenére fontos, hogy ne veszítsük szem elől a múlttal folytonosságot teremtő elemeket. 

Ez a folytonossági elem különösen a társadalmi egyenlőtlenségről alkotott modern elméletek esetében 

kézenfekvő. Ezeknek az elméleteknek a többsége közvetlenül vagy a konzervatív vagy a radikális 

hagyományból ered, amely egyben erő és gyengeség forrása is. Erőforrás, mert magában foglalja és megőrzi a 

múlt sok érvényes meglátását. Ugyanakkor a gyengeség forrása, mert fenntartja azt a tendenciát, hogy a 

társadalmi elemzést erkölcsi ítéleteknek és politikai érdekeknek vetik alá, és mert gyakran olyan hipotézisek 

megfogalmazásához vezet, amelyeknek nincs empirikus igazolása vagy cáfolata. 

Az egyenlőtlenségről szóló legmodernebb elméletek többsége az alábbi két fő kategória egyikébe tartozik. 

Azokat, amelyek „a konzervatív hagyományból erednek, általában funkcionalista‖ elméletekként említik. Azok, 

amelyek a radikális hagyományban gyökereznek, rendszerint a konfliktuselmélet címkét kapják. 

Napjaink vezető funkcionalista teoretikusai közül legalább ketten részletesen kifejtették az egyenlőtlenséggel és 

rétegződéssel kapcsolatos nézeteiket: Talcott Parsons és korábbi tanítványa, Kingsley Davis. Az egyenlőtlenség 

problémáját mindketten a társadalom egészének szemszögéből közelítik meg, a megfelelően működő emberi 

társadalom szükségszerű jellemzőjének tartják. Davis egyetlen mondatban összefoglalta a funkcionalista 

megközelítést, amikor azt írta: 

A társadalmi egyenlőtlenség tehát tudattalanul kifejlődött eszköz, amellyel a társadalmak biztosítják, hogy a 

legfontosabb pozíciókat felelősséggel töltsék be a legrátermettebb személyek.35 

Ez a funkcionalista álláspont lényege: a rétegződés alapvetően a társadalmak szükségleteiből alakul ki, nem 

egyének szükségleteiből vagy kívánságaiból. 

Sem Parsons, sem Davis nem állítja, hogy egy adott rétegződési rendszer valamennyi jellemzője társadalmi 

szükségletekre válaszolva alakul ki. Mindketten elismerik, hogy a való világban más tényezők is működnek, 

hogy bizonyos fokig módosítsák az egyenlőtlenségi rendszereket. Viszont abból ítélve, hogy nem követték 

tovább a problémának ezt az aspektusát, egyikük sem tartja jelentősnek az ilyen tényezőket. 

Davis azt állítja, hogy a rétegződési rendszerek két olyan szükségletre adott válaszul alakulnak ki, amelyek 

minden emberi társadalomban közösek. Először is szükséglet az, hogy a társadalom rátermettebb tagjait az 

olyan fontos és felelős pozíciók betöltésére ösztönözzék, amelyek átlagon felüli képességet követelnek. 

Másodszor, a társadalomnak motiválnia kell ezeket az embereket, ha már ezekben a pozíciókban vannak, hogy 

elvégezzék a pozíciókhoz tartozó feladatokat. Tehát nagyobb juttatásokban kell részesítenie őket. 

Davis a pozíciókhoz tartozó juttatások mértékének meghatározójaként két tényezőt említ: 1) funkcionális 

fontosságukat a társadalom számára és 2) a rátermett emberek viszonylagos hiányát. Az olyan pozíciók kapják a 

                                                           
34Részletek a szerző Power and Privilege. A Theory of Social Stratification (The University of North Carolina Press Chapel Hill and 

London, 1984. 14-23., 74-93., 441-443. oldal) című művéből. A jelen fordítás forrása: Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés 

komponensei. Válogatott tanulmányok. Új Mandátum, Bp., 1997. 302–340. old. 
35Kingsley Davis: Human Society (New York, Macmillan, 1949), 367. 
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legmagasabb juttatásokat, amelyek rendkívül fontosak, és amelyekre kevés a szakképzett személyzet. Azok a 

pozíciók, amelyek nem fontosak, és amelyekre bőséggel akad szakképzett személyzet, minimális juttatásokat 

kapnak. Mivel az összes pozíció soha nem lehet ugyanolyan fontos és az összes ember egyenlően szakképzett a 

felelősebb pozíciókra, az egyenlőtlenség elkerülhetetlen. És nemcsak elkerülhetetlen, hanem mindenki számára 

kedvező is, hiszen minden egyén életképessége és jóléte a társadalom életképességén és jólétén múlik. 

Parsons témamegközelítése inkább formájában, mint szubsztanciájában különbözik. Abból a feltevésből indul 

ki, hogy minden emberi társadalomban vannak bizonyos közös értékek. Mivel az értékek a társadalom 

szükségleteiből alakulnak ki és minden társadalom alapvető szükségletei többé-kevésbé hasonlóak, ezek az 

értékek általában az egész világon hasonlóak. Abban van a különbség, hogy az egyes társadalmakban 

egymáshoz képest hogyan rangsorolják ezeket az értékeket. Az egyik társadalom többre értékelheti a 

hatékonyságot, mint a stabilitást, míg egy másik megfordíthatja a sorrendet, de minden társadalom köteles 

bizonyos fokig értékelni a hatékonyságot és a stabilitást. 

Valamely társadalomban a rétegződési rendszer lényegében az adott társadalom értékrendjének a kifejeződése. 

Az emberek és pozíciók által élvezett juttatások annak függvényeként alakulnak, hogy milyen mértékig felelnek 

meg tulajdonságaik, teljesítményük és sajátosságaik a társadalom által meghatározott követelményeknek. Mivel 

az emberek szükségszerűen különböznek ilyen tekintetben, az egyenlőtlenség elkerülhetetlen.36 

A funkcionalistákkal szemben a konfliktuselmélet teoretikusai a társadalmi egyenlőtlenség problémáját a 

társadalmon belüli különféle egyének és alcsoportok álláspontja felől közelítik meg.37 Az ő szükségleteik és 

vágyaik és nem a társadalom mint egész szükségletei képezik az alaptételeket a teoretikusok ezen iskolája 

számára. A két iskola közötti különbség legtisztábban a hatalom jelenségének megközelítésében látható. Parsons 

a C. Wright Mills The Power Elite (A hatalmi elit) című könyvéről írott recenziójában felrója, hogy 

Az a lényeg, hogy Mills számára a hatalom nem eszköz egy funkció elvégzésére a társadalomban mint 

rendszerben és annak nevében, hanem kizárólag olyan eszközként értelmezi, amellyel az egyik csoport, a 

hatalom birtokosai, meg akarja akadályozni a másik csoportot, a kívülállókat, hogy elérje, amit akar.38 

A konfliktuselmélet írói, ahogyan nevük sugallja, a társadalmi egyenlőtlenséget elégtelen kínálat esetén az 

értékes javakért és szolgáltatásokért folyó harc eredményének tartják. Ahol a funkcionalisták a társadalom 

tagjainak közös érdekeit hangsúlyozzák, ott a konfliktuselmélet írói a megosztó érdekekre teszik a hangsúlyt. 

Ahol a funkcionalisták a társadalmi viszonyokból származó közös előnyöket emelik ki, ott a konfliktuselmélet 

írói az uralom és elnyomás elemét hangsúlyozzák. Amíg a funkcionalisták a társadalmi egység alapjaként a 

konszenzust hangsúlyozzák, addig a konfliktuselmélet írói a kényszert. Míg a funkcionalisták az emberi 

társadalmakat társadalmi rendszereknek tekintik, addig a konfliktuselmélet írói olyan szintéziseknek, ahol a 

hatalomért és kiváltságért folyó harcok lezajlanak. 

Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy minden konfliktuselméletíró teljességgel tagadja a funkcionalista 

megközelítés érvényességét. Egyikük, Ralf Dahrendorf még azt is elismeri, hogy a társadalom alapvetően Janus-

arcú, és hogy a funkcionalisták és a konfliktuselmélet teoretikusai egyszerűen ugyanannak a valóságnak két 

különféle aspektusát tanulmányozzák. De ő is – ugyanúgy, mint Davis, Parsons, Mills és a két iskola más 

teoretikusai – megelégszik azzal, hogy saját elemzését a valóság egyetlen oldalára korlátozza, és elsiklik a 

sarkalatos kérdés mellett, hogy a kettő hogyan kapcsolódik egymáshoz. 

2.2. 2. A kibontakozó szintézis 

Viszont ennyiben kell-e hagynunk a kérdést? Nem lehetséges mind a konzervatív,mind a radikális 

hagyományok érvényes felismeréseinek, a modern funkcionalizmusnak és a konfliktuselméletnek a szintézise és 

a társadalmi egyenlőtlenség egyetlen, integrált elméletének kidolgozása? 

                                                           
36Parsons rétegződéssel kapcsolatos nézeteinek összefoglalásaként lásd a „Revised Analytical Approach to the Theory of Social 
Stratification‖. In Reinhard Bendix – S. M. Lipset: Class, Status and Power. A Reader in Social Stratification (New York, Free Press, 

1953), 92-128. 
37A címkék tudóscsoportokra alkalmazva néha félrevezetőek lehetnek, ami alól ez az eset sem kivétel. Nem sorolok a konfliktuselmélet 
teoretikusai közé olyan írókat, mint Lewis Coser (The Functions of Social Conflict. New York, Free Press, 1956). Bár kötetünk gyújtópontja 

a konfliktus, alapvető célja annak bemutatása, hogyan szolgálja a konfliktus a társadalom egészét. Röviden, a mögötte meghúzódó elméleti 

orientáció funkcionalista. 
38Talcott Parsons: The Distribution of Power in American Society, World Politics, 10. 1957, (október), 139. 
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Kötetünk központi tézise az, hogy ez nemcsak lehetséges, hanem már folyamatban is van. A társadalmi 

egyenlőtlenség témájának egy harmadik megközelítése máris kézenfekvővé vált, olyan megközelítéssé, amely 

lassan, de biztosan megalapozza azt, amit hegeli kifejezéssel szintézisnek nevezhetünk. A hegeli szintézishez 

hasonlóan integrálja a tézis és antitézis érvényes felismerését úgy, hogy eltérő szinten közelíti meg a problémát. 

Míg a tézis és antitézis lényegében normatív egyenlőtlenségelméletek, vagyis erkölcsi értékeléssel és az igazság 

kérdésével kapcsolatosak, a szintézis lényegében analitikus, azaz az empirikus viszonyokkal és azok okaival 

foglalkozik. Míg a tézis és az antitézis a logikára és izolált példákra hagyatkozik, mint a feltevések igazolásának 

módszereire, a szintézis empirikus adatok szisztematikus mozgósítására támaszkodik. Röviden: a szintézis 

nagyrészt annak az eredménye, hogy a korszerű tudományos módszert az emberi egyenlőtlenség ősrégi 

problémájának tanulmányozására alkalmazzuk. 

A szintézis felé történő határozott elmozdulás még a fent említett funkcionalisták és konfliktuselmélet-írók 

munkáiban is nyilvánvaló. Legtöbbjük írásaiban az erkölcsi elem egyértelműen alárendelt az analitikus elemnek, 

és – bár erősen a logikára és az elszigetelt bemutatásra hagyatkoznak – egyértelmű, hogy az általános állítások 

érvényességének meghatározásában elismerik a szisztematikus bizonyíték felsőbbrendűségét. A funkcionalisták 

és a konfliktuselmélet-írók főként alapfeltevés-választásuk révén kapcsolódnak a korábbi konzervatív, illetve 

radikális hagyományokhoz. A funkcionalisták főként a hagyományból kölcsönzött posztulátumokra alapoznak, 

tehát olyan képet alakítanak ki az egyenlőtlenségről, amely annak szükséges és társadalmilag kedvező 

aspektusait hangsúlyozza. Ezzel szemben a konfliktuselmélet-írók a radikális hagyományból vett 

posztulátumokra építenek, így egy igen eltérő társadalomképhez jutnak. A modern társadalomelmélet-írók és a 

korábbi filozófiai hagyományok közötti kapcsolatoknak a felismerése mellett ugyanilyen fontos, hogy meg-

lássuk az azokat elválasztó különbségeket. Az olyan tudósok, mint Davis, Parsons, Dahrendorf, és korai éveiben 

még Mills is, lényegi lépést tettek a szintézis irányába. 

Vannak azonban mások, akik még tovább mentek, és ezek a tudósok különleges figyelmet érdemelnek, hiszen 

eddig az ő munkájuk közelítette meg leginkább a kialakuló szintézist. Ebben a mozgalomban a nagy német 

tudós, Max Weber volt az egyik úttörő. Bár soha nem dolgozott ki szisztematikus rétegződéselméletet, gyakran 

foglalkozott az elosztási folyamat különféle aspektusaival. Témakezelésében egyértelműen az analitikus 

megközelítés dominált, és munkájába mindkét történelmi hagyományból érvényes felismeréseket foglalt. 39 

Ugyanezt mondhatjuk Weber neves olasz kortársáról, Vilfredo Paretóról.40 

A szintetizáló mozgalom egy másik úttörője Pitirim Sorokin volt. Korai munkája, a Társadalmi mobilitás 

valószínűleg a társadalmi rétegződés első átfogó és szisztematikus kezelése, amelyben a szintetikus perspektíva 

a domináns.41 Itt a mindkét hagyományból származó elemek megfontolt kombinálásának és vegyítésének 

lehetünk tanúi. Ez különösen a rétegződés többdimenziós képének hasznosításában nyilvánul meg, amely a 

szintetikus munkában gyakori tendencia, és Weber munkájában is nyilvánvaló.42 

Az elmúlt évtizedben fontos új szakaszba értünk a szintézis kialakulásában és fejlődésében. A történelemben 

első ízben néhány tudós tisztán és tudatosan dialektikus kifejezésekben szemléli a problémát. Eddig elsőként a 

tehetséges lengyel szociológus, Stanislaw Ossowski jutott. Az először a lengyel és magyar felkeléseket követő 

évben, 1957-ben kiadott Osztálystruktúra a társadalmi tudatban című könyvében Ossowski újra 

szembetalálkozott a marxistákat és a funkcionalistákat az osztálystruktúra-szemléletében és -értelmezésében 

megosztó kérdésekkel. 43 Ossowski azonban – eltérően azoktól, akik előtte foglalkoztak ezzel a problémával – 

nem azt kérdezte, melyik szemlélet a helyes. Inkább arra törekedett, hogy bemutassa: alapvetően mindkét szem-

lélet helyes. Azt állította, hogy ez azért lehetséges, mert az emberi társadalmak sokkal komplexebbek, mint 

bármelyik elméleti rendszer azt valaha is elismerte, és mindkettő csak részleges vagy olyan képet mutatott, 

amely a valóság bizonyos aspektusait a többi rovására hangsúlyozza. Például kijelentette, hogy bizonyos tények 

megfelelnek mind a szovjet, mind az amerikai féltől elhangzott állításnak, hogy társadalmuk osztálynélküli 

társadalom, ugyanúgy, ahogyan vannak olyan tények is, amelyek azokat a vádakat támasztják alá, hogy a másik 

fél osztályrétegződésű társadalom. Ehhez hasonlóan bemutatja, hogy elemezhető ugyanazon társadalom 

                                                           
39Lásd főként Max Weber: The Theory of Social and Economic Organization, angolra fordította A. M. Henderson és Talcott Parsons (New 

York, Free Press, 1947), főként a 3-5. részt; vagy From Max Weber: Essays in Sociology, angolra fordította H. H. Gerth és C. Wright Mills 

(Fair Lawn, N. J., Oxford University Press, 1946), főként a 7. és 14-17. rész. 
40The Mind and Society, szerk. A. Livingston (New York, Harcourt, Brace & World, 1935), főként a III–IV. kötet 
41Social Mobility, New York, Harper & Row, 1927. 
42Sorokin rétegződéssel kapcsolatos nézeteinek újabb keletű összegezéséről lásd Society, Culture and Personality (New York, Harper & 
Row; 1947), 14-15. fejezet. 
43Angolul: New York, Free Press, 1963. Lásd még Ossowski „Old Notions and New Problems: Interpretations of Social Structure in Modern 

Society" című kongresszusi írását. Transactions of the Third World Congress of Sociology (London: International Sociological Association, 
1956), 3. kötet, 18-25. 
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kétosztályos társadalomként a marxi terminológiában, illetve három- vagy többosztályos társadalomként a 

funkcionalista terminológiában. 

Az utóbbi időkben egy fiatal belga szociológus, Pierre van den Berghe jelentetett meg egy tanulmányt hasonló 

szálakat követve. Ebben annak bemutatására törekedett, hogy a marxi és a funkcionalista teória, a két fő 

megközelítés, amelyek a társadalomtudomány nagy részét uralták, „a valóság részleges, de egymást kiegészítő 

képeit mutatják‖.44 Ennek érdekében megvizsgálta a konvergencia és átfedés négy fontos területét, rámutatva, 

hogy még a látszólagos véleményeltérési pontokon is elérhető a szintézis. Bár az ő problémakezelése sokkal 

kevésbé volt részletes, mint Ossowskié, és sokkal inkább a rétegződés témájára összpontosult, kettejük 

nézőpontja megegyezik. 

Érdekes, hogy látszólag Ossowski és Van den Berghe nem ismerték egymás munkáját, a szerző is csak a 

kötetelőkészítés utolsó szakaszaiban ismerte meg őket. Mindketten egymástól függetlenül reagáltak 

ugyanazokra az ingerekre, és válaszuk jellegét látszólag ezeknek az ingereknek a jellege formálta. Ebből az 

következik, hogy a társadalmi rétegződés szintetikus szemlélete nem annyira az egyén vagy egyének csoportja 

törekvéseinek és felismeréseinek az eredménye, hanem inkább a komplex társadalmi-intellektuális folyamat 

spontán kidolgozása és az alapvető trendek és fejlemények reflexiója több egymástól független tudós 

munkájában. 

Az utóbbi időkig a szintézis felé való elmozdulás nem tervszerű volt, hanem inkább sodródás. E könyv alapvető 

célja, hogy felgyorsítsa a folyamatot azzal, hogy felhívja a figyelmet a területtel kapcsolatos gondolkodásbeli 

fejlődés dialektikus mintáira, és körvonalazza annak a szintézisnek a jellegét, amely felé látszólag haladunk. 

Ennek érdekében az elemeket mindkét korábbi elméleti hagyományból merítettük, kiegészítve más, a 

mindkettőből hiányzó elemekkel. 

A szintézis folyamata különböző formákat ölt a vizsgálódás különböző területein, de vannak bizonyos közös 

tendenciák, amelyek figyelmet érdemelnek. Mindenekelőtt a szintézis folyamata rendszerint magában foglalja a 

problémák és fogalmak új meghatározását. Sok olyan zsákutca, amelybe a tézis és antitézis hívei jutottak, azért 

alakult ki, mert mindkét fél ugyanazokat a hibás kérdéseket tette fel, vagy ugyanazokat a hibás fogalmakat 

használta fel. Igen gyakran elmulasztjuk felismerni, hogy a kérdések, amelyeket felteszünk és a fogalmak, 

amelyeket használunk, feltevésekre épültek – olyan feltevésekre, amelyek gyakran tévesnek bizonyulnak, ha 

kritikusan vizsgáljuk őket, és amelyek így meggátolják a szóban forgó probléma bárminemű megfelelő 

megoldását. Ugyanúgy, ahogy nem lehet igaz válasz arra a kérdésre, hogy „Mikor hagyta abba felesége 

verését?‖, arra a kérdésre sem válaszolhatunk, hogy a jövőben a totalitarizmus vagy a demokrácia marad-e fenn. 

Mindkét kérdés rejtett feltevéseket tartalmaz, amelyek a válaszokat olyan korlátozott kategóriák csoportjába 

kényszerítik, amelyek egyike sem lehet az igazság ésszerű megközelítése. Ehhez hasonlóan Ossowski is 

rámutatott, hogy az általunk használt hagyományos fogalmak gyakran eltorzítják gondolkodásmódunkat.45 Mivel 

a hagyományos fogalmak és kérdések korlátait egyre inkább felismerik, és új, jobb fogalmakat és kérdéseket 

alakítanak ki, spontánul fellép a szintézis folyamata. Ez a folyamat azonban felgyorsítható a probléma 

jellegének tudatos felismerésével és úgy, ha tudatosan törekszünk a nem megfelelő fogalmak és kérdések 

feltárására. 

Kétféleképpen fogalmazhatjuk meg újra azokat a problémákat és fogalmakat, amelyek annyira általánosan 

hasznosíthatónak bizonyultak, hogy különleges figyelmet érdemelnek. Az első a kategorikus fogalmak változó 

fogalmakká történő átalakításának technikája. „A kategorikus fogalmak természetüknél fogva arra kényszerítik 

az embert, hogy korlátozó vagy-vagy‖ kifejezésekben gondolkodjon. Például egy kasztrendszer vagy jelen van 

egy társadalomban, vagy nincs. Ha a kategorikus fogalmakat változó fogalmakká alakítjuk, akkor nem kell 

választanunk gyakran két (vagy három vagy több) téves nézet között. Ehelyett megvan az a lehetőség, hogy 

rákérdezzünk, egy adott jelenség milyen mértékben van jelen. Tehát nem azt kérdezzük, hogy létezik-e 

kasztrendszer az amerikai társadalomban, hanem azt, milyen mértékig van jelen. 

A második technika az összetett fogalmak alkotóelemekre bontásából áll. A rétegződési rendszerek leírására 

használt fogalmak közül sokféle, egymáshoz lazán kapcsolódó változót tartalmaz. A „vertikális mobilitás‖ 

fogalma jó példa erre. Az utóbbi kutatások egyre inkább tudatosították a szociológusokban azt, hogy meg kell 

különböztetniük a generáción belüli és a generációk közötti mobilitást, valamint a mobilitás foglalkozási, 

oktatási és más formáit. Az ezen mobilitástípusok egyikére alkalmazható általánosítások teljességgel tévesek 

lehetnek, ha általánosságban alkalmazzuk őket a vertikális mobilitásra. Kézenfekvő, hogy az elmozdulás a 

                                                           
44„Dialectic and Functionalism: Toward a Theoretical Synthesis‖, American Sociological Review, 2. (1963), 695-705. 
45I. m. 11. fejezet. 
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kategorikustól a változó fogalmakig az összetett fogalmak felbontásával együtt arra ösztönöz, hogy 

eredményesebb kérdéseket tegyünk fel, ez viszont általában a vitás területeken nagyobb egyetértést eredményez. 

A következő fejezetekben szándékosan arra törekedtünk, hogy ilyen módon átfogalmazzunk sok hagyományos 

problémát és fogalmat. 

A vizsgálódás minden területén három alapkérdésre kell választ adnunk. Először arra, hogy milyen jellegű a 

szóban forgó jelenség. Másodszor arra, hogy mi az oka a megegyezéseknek és eltéréseknek. Harmadszor pedig 

arra, hogy milyen következményekkel jár léte vagy működése. Kötetünk főként az első két problémával 

foglalkozik. A harmadikat csak akkor tárgyaljuk, ha megjelenik a visszahatás eleme, vagyis amikor egy adott 

elosztási minta következményei befolyásolják magát az elosztási mintát. Az elemzés ilyen módon történő 

korlátozásáról hozott döntés főként az első két probléma komplexitásának felismerésén alapul és azon a vágyon, 

hogy igazságot szolgáltassunk számukra, másodsorban pedig azon az elképzelésen, hogy a harmadik problémát 

már alaposabban megvizsgálták és kevesebb buktatót tartalmaz. 

Kötetünknek van még egy említésre méltó „különlegessége‖. Az utóbbi évtizedekben sok amerikai szociológus 

a tisztán deduktív logika használatával azonosította az elméletépítést.46 Ez súlyos hiba, hiszen az eredményes 

elméletépítés induktív és deduktív logikát egyaránt követel. Nem szorítkozhatunk tisztán deduktív érvelésre egy 

olyan területen, mint a szociológia, legalábbis akkor nem, ha relevánsak kívánunk lenni; ennek kísérlete és 

állítása pusztán önmagunk és mások félrevezetése és a normális elméletfejlődés akadályozása. 

E kötet kezdő szakaszaiban a fő hangsúlyt a deduktív logikára helyeztem. Később, ahogyan az elemzés a 

legáltalánosabb szintről a meghatározott típusú társadalmat tartalmazó szintre tolódik el, egyre inkább az 

induktív logikára kerül a hangsúly. Ebben a későbbi szakaszban az ember úgy tehetne, mintha a bemutatott 

általánosításokat szigorú, merev logikával a kezdeti fejezetekben leírt alapállításokból vezette volna le, de ez 

nem volna igaz. A hangsúlyeltolódás ellenére jelentősen összeegyeztethető ez a két általánosításhalmaz – sőt 

annyira, hogy együtt meglehetősen jól integrált elmélettörzset alkotnak. Utópikus volna azonban ennél többet 

várni ebben a szakaszban. 

2.3. 3. Alapvető kérdések 

E fejezet lezárása előtt fontos áttekinteni és összegezni azokat az alapkérdéseket, amelyek a konzervatívok és 

radikálisok közötti nagy múltú vita során merültek fel. Bármely igazán szintetikus teória föl kell tegye magának 

ezeket a kérdéseket. Tehát ez az összegzés nemcsak e történeti áttekintés lezárásaként szolgál, hanem a 

továbbiak kiindulási pontjául és alapjául is. 

Egy ilyen kiterjedt és elhúzódó vita összegezésekor elkerülhetetlen bizonyos mértékű egyszerűsítés. A 

konzervatívok között. nem volt mindig egyetértés, és ugyanez vonatkozik a radikálisokra is. Az egyetlen 

valamennyi konzervatív által elfogadott vélekedés az volt, hogy a létező elosztási rendszer alapjaiban igazságos; 

az egyetlen valamennyi radikális által elfogadott vélekedés pedig az volt, hogy ez a rendszer alapjaiban 

igazságtalan. Más ügyekben nem volt egyetlen olyan konzervatív vagy radikális álláspont sem, amelyet minden 

pártoló elfogadott volna. Ennek ellenére – mivel adott az alapfeltevés a rendszer igazságosságáról, illetve 

igazságtalan voltáról – más nézetek is hajlanak arra, hogy a konzervatívok többsége a kulcskérdések vonat-

kozásában az egyik oldalon, a radikálisok többsége pedig a másik oldalon sorakozott fel. Itt ezekkel az uralkodó 

tendenciákkal foglalkozunk. 

A radikálisokat és konzervatívokat évszázadokon át megosztó alapkérdések egyike az volt, amelyik magával az 

emberi természettel kapcsolatos. Történetileg a konzervatívok kevés bizalmat tápláltak az ember alaptermészete 

iránt, és a korlátozó társadalmi intézmények szükségességét hangsúlyozták. Ezzel szemben a radikálisok e kor-

látozó intézmények iránt nem tápláltak bizalmat, és optimista képet alkottak az emberi természetről. Ez a 

különbség igen világosan látható a francia forradalomban, ahol a konzervatívok a monarchiába és az egyházba 

vetették bizalmukat, a radikálisok pedig magába az emberbe, aki felszabadult ezeknek a „korrumpáló‖ 

intézményeknek a korlátozásai alól. 

A második alapkérdés a társadalom jellegéhez kapcsolódott. Ahogyan korábban megjegyeztük, a konzervatívok 

hagyományosan úgy tekintették a társadalmat, mint egy saját szükségletekkel rendelkező társadalmi rendszert, 

amelyet ki kell elégíteni ahhoz, hogy kielégítse alkotó tagjainak szükségleteit és vágyait. A radikálisok ezzel 

                                                           
46Úgy tűnik, ez nagymértékben Talcott Parsons hatásának tulajdonítható. Ebben van némi finom irónia, hiszen Parsons munkájában a 
deduktív elem soha nem volt igazán jelentős vagy hasznos, ennek ellenére ez az elképzelés megmaradt. 
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szemben egyre inkább úgy szemlélték a társadalmat, mint azt a közeget, amelyben a különféle küzdelmek 

lejátszódnak; ez főként azért jelentős, mert sajátosságai befolyásolják a küzdelmek kimenetelét. 

Harmadszor, a radikálisok és a konzervatívok véleménye abban a kérdésben is különbözött, hogy az 

egyenlőtlenségi rendszereket milyen mértékben tartják fenn kényszerrel. A radikálisok a kényszert általában a 

magántulajdont, rabszolgaságot és más olyan intézményeket alátámasztó és fenntartó fő tényezőként emelték ki, 

amelyek egyenlőtlen jogok és kiváltságok kialakulásához vezettek. Másfelől a konzervatívok azt állították, hogy 

a kényszer csak kis szerepet játszik, és az egyenlőtlenség a konszenzus következményeként (vagyis olyan 

értékek miatt, amelyeket a társadalom széles köre, még a legkevesebb kiváltsággal rendelkező elemei is 

elfogadnak) és/vagy az emberek közötti eredendő különbségek szükségszerű következményeként alakul ki. 

Negyedszer, a két hagyomány követőinek véleménye abban is eltér, hogy a társadalmi egyenlőtlenség milyen 

mértékben hoz létre konfliktust. A radikálisok ezt az egyenlőtlenség egyik fő következményének látták; a 

konzervatívok általában minimálisra csökkentették szerepét. 

Ötödször, valódi nézetkülönbség áll fenn azoknak az eszközöknek a tekintetében, amelyekkel a jogok és 

kiváltságok megszerzése történik. A radikálisok nagy hangsúlyt fektettek az erőre, csalásra és öröklésre mint a 

fő utakra. A konzervatívok ezzel szemben elfogadhatóbb módszereket hangsúlyoztak, mint a kemény munka, a 

másoktól kapott megbízatás, és így tovább. 

Hatodszor, a konzervatívok az egyenlőtlenséget mindig elkerülhetetlennek tartották. A radikálisok – legalábbis 

az egalitárius hagyományt követők – éppen ellenkező képet alkottak, bár a marxi teória esetében elismerik 

elkerülhetetlenségét a társadalmi fejlődés bizonyos szakaszaiban. 

Hetedszer, mindig jelentős véleményeltérés volt az állam és a jog jellege tekintetében. A radikálisok rendszerint 

mindkettőt az elnyomás eszközének tartották, amelyeket az uralkodó osztályok saját érdekükben használtak fel. 

A konzervatívok az egész társadalom szerveinek tekintették őket, amennyiben alapvetően a közjó elősegítése 

érdekében működnek. 

Nyolcadszor és végezetül, a konzervatívok rendszerint lényegében heurisztikus eszköznek tekintették az osztály 

fogalmát, amely felhívja a figyelmet a bizonyos közös jellemzővel rendelkező emberek csoportosulásaira. A 

radikálisok viszont sokkal inkább hajlottak arra, hogy az osztályokat sajátos érdekekkel bíró társadalmi csopor-

tokként szemléljék, amelyek elkerülhetetlenül konfliktusba sodorják őket más, ellentétes érdekű csoportokkal. 

Talán sokat összegezhetünk az elhangzottakból azzal az állítással, hogy a konzervatívok a „társadalom‖ fogalma 

tekintetében általában realisták, az „osztály‖ fogalma tekintetében pedig nominalisták voltak, míg a radikálisok 

általában az ezzel ellentétes álláspontra helyezkedtek. 

Ezek tehát az alapkérdések. Az elkövetkező fejezetekben ismételten visszatérünk hozzájuk, hiszen a 

szintézisnek vagy állást kell foglalnia ezekkel kapcsolatban, vagy át kell fogalmaznia ezeket. Ezen a ponton nem 

helytelen azt mondanunk, hogy legalább olyan gyakran választjuk az utóbbi utat, mint az előbbit. [...] 

2.4. 4. Az elosztási rendszerek struktúrája 

Fajunk legnagyszerűbbjei és legjobbjai szükségszerűen a szegénység iskolájának ölelésében 

nevelkedtek – ez az egyetlen olyan iskola, amely képes kitermelni az igazán nagyokat, a 

zseniket. 
—Andrew Carnegie 

Az első fejezet mutatja, hogy soha nem lehet teljesen elválasztani a társadalmi dinamika elemzéseit a társadalmi 

struktúra elemzéseitől. A strukturális szempontok még akkor is gyakran előkerülnek, ha főként az elosztási 

rendszerek dinamikája érdekel bennünket. Ebben a fejezetben fordított a helyzet: főként a strukturális 

kérdésekkel foglalkozunk, de ismétlem, a szétválasztás messze nem tökéletes. Egyszerűen arról van szó, hogy 

mind a struktúra, mind a dinamika ugyanannak a valóságnak az absztrakciói, így soha nem választhatók el 

teljesen egymástól. Tehát bár e fejezetben elsősorban az elosztási rendszerek strukturális aspektusait tekintjük 

át, figyelmet kell fordítanunk a dinamikai problémákra is. 

Mivel a struktúra tanulmányozása a részek közötti kapcsolatok tanulmányozása, az elosztási rendszerek 

struktúrájának vizsgálatát a részek jellegének megállapításával kell kezdenünk. Ez meglehetősen egyszerű, 

hiszen mindössze három egységtípussal foglalkozunk: az egyénekkel, az osztályokkal és az 

osztályrendszerekkel. Ezek mindegyike különböző szervezeti szintet képvisel az elosztási rendszereken belül. 
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Az egyének alkotják az alapszintet, az osztályokon belüli egységeket. Az osztályok pedig az osztályrendszere-

ken belüli egységeket alkotják.47 A kép úgy teljes, hogy a társadalom több osztályrendszere (rendszerint több 

van) az elosztási rendszeren belül alkot egységeket. 

Az egységfajták közül az első jellege egyértelmű, és nem igényel további tárgyalást. A másik kettőt azonban 

már annyiféleképpen használták, hogy meglehetős zavar forrásává váltak. Tehát most ezekkel kell 

foglalkoznunk. 

2.5. 5. Osztályok 

A kifejezést övező zavar nagyrészt az általa képviselt valóság komplexitásának az eredménye és annak, hogy a 

tudósok hajlamosak leegyszerűsíteni. Az előző (3. fejezet, ezt a részt jelen kötetünkben nem közöljük – a szerk.) 

fejezetbeli elemzésünk azt mutatta, hogy a rétegződés többdimenziós jelenség. Az emberi populációk különféle 

módokon rétegződnek, és az alternatív rétegződési módok mindegyike más-más osztályfogalomnak ad alapot. 

Tehát bár joggal elemezhetnénk egy adott közösség népességét presztízsosztályokra alapozva – ez nem merítené 

ki a rétegződés témáját. Ugyanezt a népességet hatalmi vagy kiváltságosztályok alapján is elemezhetnénk. 

Analitikus szempontból ezek mindegyike meglehetősen egyedi, bár korábbi elemzésünk is azt mutatta, hogy 

empirikusan számottevő átfedés van közöttük. 

További nehézséget jelent az, hogy még ez a három osztályozási mód sem egydimenziós. Az előző fejezetben 

láthattuk, hogy a hatalom sok formát ölt, amelyeket nem lehet mindig értelmes közös nevezőre redukálni. Egy 

egyén tetemes tulajdonnal rendelkezhet anélkül, hogy annak megfelelő fontos és nagy hatáskörű hivatalt töltene 

be, és fordítva. Ugyanígy egy egyén fontos és nagy hatáskörű szerepet tölthet be egy adott 

intézményrendszerben, de nem más rendszerekben. 

Ennek fényében világos, hogy az „osztály‖ kifejezést nem definiálhatjuk túl szűken. Hasznosabb, ha a kifejezést 

tágabban határozzuk meg, majd gondosan szétválasztjuk a különböző osztályfajtákat. Tehát az lehet a legjobb 

meghatározás, hogy az osztály olyan személyek csoportosulása egy társadalomban, akik valamely hatalmi, 

kiváltság- vagy presztízsforma tekintetében hasonló pozícióban állnak. 

Ezzel nem azt állítjuk, hogy minden osztálytípus egyenlően fontos elméleti és elemzési célokra. Éppen 

ellenkezőleg, ha az a célunk, hogy választ adjunk a „ki mit kap és miért?‖ kérdésre, és ha az eddigi 

elemzéseinknek van egyáltalán érvénye, akkor fő szempontunkat a hatalmi osztályoknak kell alkotniuk. A 

kiváltság és presztízs megoszlását látszólag nagymértékben a hatalom megoszlása határozza meg, legalábbis 

azokban a társadalmakban, ahol jelentős felesleget termelnek. 

Az előző fejezetben azt is láttuk, hogy a hatalom két alapvető formában nyilvánul meg: erőszakként és 

intézményesített hatalomként. Az utóbbi tovább osztható a pozíció hatalmára és a tulajdon hatalmára. Erre 

építve a hatalmi osztályt úgy definiálhatjuk, hogy az olyan személyek csoportosulása egy társadatomban, akik 

az erőszak vagy az intézményesített hatalom bizonyos formája tekintetében hasonló pozícióban állnak. Például a 

„hatalmi osztály‖ fogalmát olyan eltérő csoportosulásokra alkalmazhatjuk, mint a gyári munkások, a vagyonos 

földbirtokosok vagy egy olyan katonai junta tagjai, amely erőszakkal uralkodik. Bár hatalmuk alapja 

különbözik, mindegyik olyan személyek csoportosulását alkotja, akik bizonyos hatalomforma tekintetében 

hasonló pozíciót foglalnak el. 

Mivel a „hatalmi osztály‖ kifejezés esetlen, és erre a fogalomra a következő elemzésben sokszor lesz szükség, a 

minőségjelzőt általában elhagyjuk, és egyszerűen „osztályról‖ beszélünk. Ha másként nem jelöljük, akkor 

ezután az „osztály‖ a hatalmi alapon meghatározott csoportosulásokra utal. 

Bár az osztály meghatározása viszonylag egyszerűnek és egyértelműnek tűnik, magában foglal bizonyos 

gondolatokat, melyek nem teljesen nyilvánvalóak; ezeket meg kell vizsgálnunk, mielőtt áttérnénk más 

kérdésekre. Először is – bár azokat az osztályokat, amelyekkel foglalkozunk, hatalmi alapon határoztuk meg – 

ez nem jelenti azt, hogy valamennyinek van hatalma. Éppen ellenkezőleg, néhány szinte egyáltalán nem 

rendelkezik hatalommal; ez a helyzet az agrártársadalmak közkatonái esetében is. 

Másodszor, ha adott ez a definíció, egyetlen egyén akár fél tucat hatalmi osztály tagja is lehet. Ez 

elkerülhetetlen, ha a különféle hatalomformák nem korrelálnak tökéletesen egymással. Erre példa, hogy a mai 

                                                           
47Később is utalunk arra, hogy az „osztály‖-fogalmat valójában több egymás melletti szervezeti szintre is alkalmazhatjuk, például amikor az 

osztályokon belüli alosztályokról beszélünk. Ez azonban nem változtatja meg azt az alapvető tényt, hogy az osztályok az egyének és az 
osztályrendszerek között álló szervezeti szintet alkotnak. 
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amerikai társadalomban ugyanaz az egyén tagja lehet a tulajdonviszonyok tekintetében a középosztálynak, gyári 

állása tekintetében a munkásosztálynak, valamint a néger „kasztnak‖ is. Minden általa vállalt főbb szerep és a 

tulajdoni hierarchiabeli státusa befolyásolja, hogy milyen esélye van az élettől várt dolgok elérésére, tehát 

mindegyik meghatározott osztályba helyezi. Mivel ezek a források ennyire tökéletlenül korrelálnak, az illető 

nem helyezhető el egyetlen osztályban. Ilyen összefüggésben helyénvaló megjegyeznünk a következőt: úgy 

tűnik, hogy ez a tendencia, a technológiailag primitív társadalmaktól a technológiailag fejlett társadalmak felé 

haladva egyre hangsúlyosabb lesz. Más szavakkal kifejezve, a többdimenziós elemzések a modern ipari 

társadalmakban tűnnek a leginkább szükségszerűnek. 

Harmadszor, bár a meghatározás ezt nem fejezi ki ilyen nyíltan, minden hatalmi osztály tagjainak vannak közös 

érdekei, és ezek a közös érdekek potenciális alapot formálnak a más osztályokkal szembeni ellenségességnek. Ez 

logikailag egyenes következménye annak a ténynek, hogy egy osztály tagjait valami olyan dolog közös 

birtoklása, ellenőrzése vagy hasznosítása egyesíti, amely befolyásolja, hogy mekkora az esélyük kívánságaik és 

vágyaik betöltésére. Az emberi természetről alkotott korábbi feltevéseink alapján ebből az következik, hogy egy 

adott osztály minden tagjának határozott érdeke közös erőforrásuk értékének megvédése vagy növelése, 

valamint azon versenyképes erőforrások értékének a csökkentése, amelyek más osztályok bázisát alkotják. 

Ezen nem azt értjük, hogy egy osztály tagjai mindig tudatában vannak közös érdekeiknek, még kevésbé azt, 

hogy ennek alapján együttesen cselekszenek. Azt sem, hogy mindig tudatosan vagy nyíltan ellenségesek más 

osztályok tagjaival szemben. Ezek csupán lehetőségek, amelyek megvalósulhatnak, de egyáltalán nem elkerül-

hetetlenek.48 

A definíció még egy utolsó megjegyzésre érdemes vonása a valamelyest homályos és bosszantó „hasonló 

pozíció" kifejezés. A kritikus olvasó felteszi a kérdést, hogy mekkora hasonlóság szükséges, és sajnos rájön, 

hogy erre nincs határozott válasz. Akár tetszik, akár nem, ezt a fajta megfogalmazást annak a valóságnak a 

jellege kényszeríti ránk, amelynek elemzésére törekszünk. A legtöbb esetben az emberi populációk egyszerűen 

nem korlátozott számú, világosan elkülönülő élesen különálló kategóriákban rétegződnek. Ehelyett általában 

olyan egybefüggő skálákon húzódnak végig, amelyeken nincsenek osztályhatárokként használható törések. 

Továbbá ha ragaszkodunk ahhoz, hogy az osztályok tagjai azonos pozíciókban állnak az értékes dolgok 

elosztása tekintetében, akkor sok társadalomban ezernyi, sőt talán milliónyi osztállyal kellene számolnunk, 

amelyek többségének nincs tíznél több tagja, némelyiknek pedig mindössze egy van. 

Ennek elkerülése érdekében kevésbé megszorító kritériumok használatára kényszerülünk, de ez egyben arra is 

kényszerít bennünket, hogy kevésbé pontos kritériumokat használjunk. Általánosságban a rétegződés 

tanulmányozói előnyösebbnek találták a kevesebb számú, nagyobb és több embert magukba foglaló osztályokat. 

Tehát gyakran hivatkoznak olyan tág kategóriákra, mint parasztok, kereskedők, munkások, szakemberek és így 

tovább. Az ilyen kategóriák használata nem az ezeken az osztályokon belüli, belső eltérés létét tagadja. 

Nyilvánvaló, hogy minden osztályt homogénebb alkategóriákra vagy alosztályokra bonthatunk, például jómódú 

parasztokra és zsellérekre, vagy gazdag kereskedőkre és szegény kereskedőkre. Ennek mértéke nagyrészt a 

tanulmány jellegétől függ. Egy erősen szakosodott, szűk vizsgálati területű tanulmányban valószínűleg sokkal 

több figyelmet kapnak ezek az alosztályok, mint a jelenlegihez hasonló tágabb körű összehasonlító 

tanulmányban. 

2.6. 6. Kasztok, rendek, státuscsoportok és elitek 

Sok társadalmi rétegződésről szóló írásban hivatkoznak bizonyos osztályoktól külön-böző kollektívákra. 

Különösen négynek van kiemelkedő szerepe az ilyen témájú irodalomban – ezek a „kasztok‖, a „rendek‖, a 

„státuscsoportok‖ és az „elitek‖. Hogyan kapcsolódnak az egyes kifejezések az osztályhoz? 

A kasztot az osztályhoz hasonlóan különféleképpen definiálták. De mindegyik vagy szinte majdnem mindegyik 

kifejezés mögött egy olyan csoport gondolata húzódik meg, amelynek tagsága mereven az öröklésen alapul. 

Amikor a kasztot és az osztályt ellentétes kifejezésekként használják, a kasztokra olyan csoportokként gondol-

nak, amelyekből és amelyekbe a mobilitás szinte lehetetlen. Tulajdonképpen nagyrészt az osztálytagság is 

öröklött, és fordítva, a kasztok esetében is lehetséges némi mobilitás. A viszony pontosabb megfogalmazása az 

lehetne, hogy az egyének felfelé irányuló mobilitása társadalmilag legitim, ahol osztályokról van szó, a kasztok 

esetében viszont nem az.49 

                                                           
48Más szóval, ez a meghatározás ugyanolyan szintű, mint Marx Klass an sick definíciója, szemben Klass für sich definíciójával. 
49A kasztrendszerben általában megengedett a lefelé irányuló mobilitás mint bizonyos kasztszokások megsértéséért járó büntetés. A kasztok 
és más osztályok közötti kapcsolat korai jó tárgyalásához lásd Charles Horton Cooley: Social Organization (New York, Scribner, 1909). 
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Valójában azonban nincs szükség arra, hogy a kasztot és osztályt külön jelenségekként kezeljük. A fogalmak 

körének szűkítése érdekében valaki joggal definiálhatná az osztályt egy különleges osztálytípusként – legalábbis 

amikor olyan tágan határozzuk meg az osztály fogalmát, mint tanulmányunkban. Tehát azt mondhatjuk, hogy az 

osztály kaszt, amennyiben népszokások tiltják a felfelé irányuló mobilitást az adott osztályba vagy abból kifelé. 

A rend a kollektivitás egy másik olyan típusa, amelyre a rétegződésről írók gyakran hivatkoznak. A kifejezés a 

középkori európai történelemből ered (bár relevanciája szélesebb körű), és egy társadalom népességének egy 

olyan jogilag meghatározott szegmensére utal, amelynek törvénybe foglalt külön jogai és kötelezettségei 

vannak.50 

Ismétlem, nincs szükségszerű ellentmondás a rend és az osztály definíciója között. Tehát azt mondhatjuk, hogy 

az osztály egy rend annyiban, hogy léte, jogai és kiváltságai törvényben adottak. 

A harmadik fogalmat, a státuscsoportokét Max Weber írásainak fordítói vezették be a rétegződés tárgyalásába. 

Weber sok írásában használta a Stände főnevet és a ständisch melléknevet. Néha a főnévvel a középkori európai 

rendekre, máskor viszont mind a főnévvel, mind a melléknévvel arra utalt, amit „rendféle" jelenségeknek ne-

vezhetnénk: foglalkozási csoportokra, a legelőkelőbb virginiai családokra, etnikai csoportokra, sőt indiai 

kasztokra. Weber szerint a felsoroltak mindegyike mögött meghúzódó közös nevező a csoport iránti tisztelet 

vagy annak presztízse, egy olyan kollektív attribútum, amely a csoport minden tagjára automatikusan illik. 

Tehát minden státuscsoport vagy Stände különbözik az osztályoktól, amelyek – Weber szóhasználatával – 

gazdasági hatalmon alapulnak. Azt is hozzáteszi, hogy a státuscsoportok rendszerint olyan közösségek, amelyek 

sajátos szubkultúrákat alakítanak ki, míg az osztályok gyakrabban puszta csoportosulások vagy társadalmi 

kategóriák. Végül pedig a státuscsoportok sokkal inkább lehetnek öröklésen alapuló csoportosulások.51 

Bár világos, hogy ezek a csoportosulások, amelyeket Weber fordítói státuscsoportoknak neveznek, 

beletartoznak a mi osztálydefiníciónkba, az már nem egyértelmű, hogyan illeszkednek gondolatrendszerünkbe. 

Úgy tűnik, hogy Weber néhány státuscsoportja, például a legelőkelőbb virginiai családok, lényegében 

presztízsosztály. Mások viszont egyben hatalmi osztályok is. Az utóbbi esetben a közös nevező, amely ezeket 

egyesíti egymással és elválasztja más osztályoktól, az endogám, öröklött és kommunális jelleg. Bár minden 

osztály rendelkezik bizonyos mértékig ezekkel a jellemzőkkel, a státuscsoportoknál jelentős mértékben 

találhatók.52 Kötetünkben később is ebben az értelemben használjuk a kifejezést főként faji, etnikai és vallási 

csoportokra. 

A negyedik és utolsó magyarázatot igénylő kifejezés a némiképp zavarba ejtő „elit‖ kifejezés. A másik háromtól 

eltérően az eliteket nem nyilváníthatjuk pusztán különleges osztályfajtának. Éppen ellenkezőleg, az elitek néha 

kevesebbek, máskor viszont többek az osztálynál. Az előbbi esetben a legtöbb hatalommal (vagy kiváltsággal, 

presztízzsel) bíró osztályszegmensre utalhatunk mint az adott osztály elitjére. Az utóbbi esetben két vagy több 

osztályra utalhatunk, amelyek egy társadalom politikai elitjét alkotják. Egy másik alternatívaként egyetlen 

osztályról beszélhetünk, amely a társadalom politikai elitjét alkotja. Röviden: a kifejezés jelentése végül pusztán 

bármely társadalmi egység legmagasabb rangsorbeli szegmense, legyen az egy osztály vagy a társadalom 

egésze, tetszés szerinti kritérium alapján csoportosítva.53 Kötetünkben – hacsak másként nem jelöljük – a 

hatalmat használtuk kritériumként. 

Az elitek határai – az osztályok határaihoz hasonlóan – általában nem jelölhetők ki pontosan, ugyanebből az 

okból. Mindkét esetben olyan adatokba ütközünk, amelyek lényegében egybefüggő, értelmezhető töréseket vagy 

réseket nagyrészt nem tartalmazó sorozatban oszlanak meg. Ilyen körülmények között a társadalomelemzőknek 

nem marad más választásuk, mint hogy kitalált, önkényes határokat vezessenek be ugyanúgy, mint a 

közgazdászok a jövedelemeloszlások esetében. 

A fentiek fényében világosnak tűnik, hogy az „osztály‖ egyszerű fogalmát használhatjuk a rétegződési 

rendszerek minden kollektív aspektusára. Ez azonban nem azt jelenti, hogy minden osztályfajta minden 

szempontból egyforma. Néhány a hatalmon alapul, mások a kiváltságon, megint mások a presztízsen. A 

                                                           
50Lásd például Egon Bergel: Social Stratification (New York, McGraw-Hill, 1962), 68. 
51Ennek a fogalomnak a legszisztematikusabb kezelését lásd Max Webernél – From Max Weber: Essays in Sociology, angolra fordította H. 

H. Gerth – C. Wright Mills (Fair Lawn, N. J., Oxford University Press, 1946), 186., 194. 
52Tehát a kasztokat az osztály vagy státuscsoport szélsőséges típusának vehetjük, mivel az öröklött, endogám és kommunális vonások 

ezekben a legerősebbek. 
53A téma hasonló nézetét lásd Vilfredo Pareto: The Mind and Society, angolra fordította A. Bongiorno–Arthur Livingston, szerk. A. 
Livingston (New York, Harcourt, Brace & World, 1935), III. kötet a 2027. bekezdéstől. 
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hatalmon alapulók közül néhány a pozíció hatalmán alapul, mások a tulajdoni hatalmon. Némelyek egyféle 

pozíción alapulnak, mások egy másfélén. 

Néhány öntudatos kommunális csoport, mások puszta társadalmi kategóriák. Néhány szinte teljesen öröklött, 

mások nem. Néhány jogi személy, mások nem. Ezek mind változó osztálysajátosságok; a rétegződéselmélet és -

kutatás egyik fontos, de gyakran elhanyagolt feladata az, hogy tisztázza ezeket a változó vonásokat és azonosítsa 

az érte felelős erőket. 

2.7. 7. Osztályrendszerek 

Az elosztási rendszerek struktúráján belüli három szervezeti szint közül az osztályrendszerekét hagyják 

figyelmen kívül a legtöbbször. Ennek okát nem nehéz kitalálni. Ha valaki a korábban szokásos módon 

egydimenziós képet alkot a társadalmi rétegződésről, akkor minden társadalomban csak egyetlen 

osztályrendszer van, tehát „az osztályrendszer‖ és „az elosztási rendszer‖ rokon értelműek. 

Ha azonban fölismerik az elosztási rendszerek többdimenziós jellegét, ez már nem lehetséges. Miután 

felismerjük, hogy a hatalom különböző alapokon nyugszik, és hogy ezeket nem mindig redukálhatjuk egyetlen 

közös nevezőre, kénytelenek vagyunk egy sor osztályhierarchia vagy osztályrendszer alapjain gondolkodni. 

Ezek az egyes osztály és a teljes elosztási rendszer közötti szervezeti szintet alkotnak. 

A formális meghatározás céljából azt mondhatjuk, hogy egy osztályrendszer egyetlen kritérium alapján 

rangsorolt osztályok hierarchiája. Korábban jeleztük, hogy egy társadalomban minden egyes osztályrendszer 

magában foglalja az adott társadalom összes tagját. Tehát az amerikai társadalom minden tagja a foglalkozási, 

tulajdoni, faji-etnikai, oktatási, életkori és nemi osztályrendszereken belül egyidejűleg valamely osztálybeli 

tagsággal rendelkezik. 

Az 1. ábra segíthet tisztázni az osztályrendszerek természetét azzal, hogy grafikusan mutatja kapcsolatukat a 

másik három szervezeti szinttel: az egyénnel, az osztállyal és az elosztási rendszer egészével. Ez az ábra egy 

fiktív latin-amerikai társadalom hatalommegoszlását vázolja. Ebben a társadalomban négy fontos hatalomforrás 

van: 1) politikai tevékenység, 2) vagyon, 3) munka vagy foglalkozási tevékenység, valamint 4) etnikai 

hovatartozás. Ezek nem egyenlő fontosságúak, ahogyan azt az oszlopok tetején levő változó, 2-től 10-ig terjedő 

súlyszámok (W) jelzik. Minden egyes osztályrendszerben egy sor változó számú osztály van, háromtól (az 

etnikai osztályrendszerben) hétig (a foglalkozási osztályrendszerben). Az osztályhatárok élessége változó: 

néhány igen jól definiált (a folytonos vonallal jelöltek), mások viszont alig többek egy lényegében folytonos 

vonalon levő önkényesen kijelölt pontoknál (a szaggatott vonallal jelöltek). A bekarikázott X és Y értékek két 

egyént jelölnek. Az előbbi spanyol származású vagyonos földbirtokos, aki tagja a politikai elitnek is; az utóbbi 

pedig középosztálybeli: kisvállalkozó mestizo, aki politikailag nem aktív, de általában a fennálló rezsimet 

támogatja. Ahol az erő az uralom alapja, mint ebben a fiktív társadalomban, ott az egyéneknek a több 

osztályrendszeren belüli státusa általában konzisztens; az alkotmányosság kifejlődésével az előző fejezetben 

jelzett okok miatt gyakoribbá válnak az inkonzisztens státusok. 

Ha tudatosítjuk, hogy az osztályrendszerek külön szervezeti-szintet alkotnak, akkor megérthetjük, hogy a 

hatalomért és kiváltságért folytatott küzdelem nemcsak egyének és osztályok közötti küzdelemből áll, hanem 

osztályrendszerek, ebből következően különböző elosztási elvek közötti küzdelemből is. Például az utóbbi 

évtizedekben az Egyesült Államokban és másutt láthattunk élénk törekvéseket az oktatási osztályrendszer 

fontosságának növelésére, gyakran párhuzamosan a faji-etnikai és nemi osztályrendszerek fontosságának 

csökkentésére való törekvésekkel. 
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A hatalom-dimenziók struktúrája egy fiktív társadalom elosztási rendszerében 

A totalitárius nemzetekben ismételt erőfeszítéseket tettek arra, hogy a politikai osztályrendszer fontosságát 

másféle osztályrendszerek, különösen a tulajdoni osztályrendszer rovására növeljék. Ilyen feltételek mellett az 

egyéneknek a párthoz való viszonya lesz a hatalom és kiváltság kulcsa, míg a többi erőforrás másodlagossá 

válik. Néhány esetben az osztályrendszerek relatív fontossága tudatos törekvések nélkül változik meg, 

egyszerűen a változó társadalmi vagy technológiai feltételek hatását tükrözi. Az ilyen eltolódások megértése 

azért is fontos, hogy pontosan megértsük az elosztási folyamat egészét. 

Az osztályrendszerek több, figyelmet érdemlő módon különböznek egymástól. Az 1. ábra jelzi, hogy fontosság 

és komplexitás szempontjából is különböznek. Néhánynak másoknál sokkal több a befolyása abban, hogy 

mekkora az emberek esélye céljaik elérésére. Ugyanígy néhány sokkal komplexebb struktúrákat foglal 

magában, mint a többi; összevethetjük például az 1. ábrabeli foglalkozási és etnikai osztályrendszereket. 

Az osztályrendszerek másik két változó vonása kiterjedésük és alakjuk.54 A kiterjedés az osztályrendszeren 

belüli eltérésekre utal. A rendszer alakja az esetmegoszlás rendszerére utal. A grafikus, táblázatos ábrázoláskor 

piramisstruktúrát kapunk, amelyben az egyének nagy többsége az alsóbb szinteken koncentrálódik, vagy egy 

normális görbe többé-kevésbé torzult változatát, amelyen az egyének többsége a középső szinteken található, 

vagy valamely más mintát. Sorokin rámutatott, hogy az emberek egyes osztályrendszerek alakját könnyebben 

tudják megváltoztatni, mint másokét. Például feltételezi, hogy a politikai osztályrendszerek alakja könnyebben 

megváltoztatható, mint a tulajdoni osztályrendszereké.55 

Ötödször, az osztályrendszerek a belső mobilitás mértékét tekintve is változók. Néhányban – például a nemi és 

faji osztályrendszerekben – az egyének pozíciója látszólag kötött. Másokban tág határok között lehetséges a 

mozgás.56 

                                                           
54A kifejezések Bernard Barbertől származnak – Social Stratification: A Comparative Analysis of Structure and Process (New York, 
Harcourt Brace & World, 1957), 87-93. O ezeket látszólag ugyanúgy használja, mint korábban Sorokin a magasság és profil kifejezéseket. 

Lásd Pitirim Sorokin: Social Mobility (New York, Harper & Row, 1947), I. rész. 
55Pitirim Sorokin, i. m. 92-93. 
56Különböző írók azt állították, hogy nem lehet kialakítani népességbeli vertikális mobilitás egyetlen mértékét, hiszen a mozgás volumene és 

a mozgás távolsága nem redukálható egyetlen közös nevezőre. A társadalmi távolság adekvát mértékének létrehozásában rejlő gyakorlati 

nehézségek felismerése ellenére az ember azzal érvelhetne, hogy nincs ebben semmi lehetetlen. Éppen ellenkezőleg: a fizikai tudományok 
már régen megoldottak ilyen problémákat olyan összetett mértékek kialakításával, mint a láb-font. 
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Hatodszor, az osztályrendszerek eltérnek az osztályok közötti ellenségesség fokában. Néhány esetben a Marx 

által elképzelt osztályharc maradt fenn, legalábbis egy ideig. A másik szélsőséges eset az ellenségesség 

látszólagos hiánya. Jó okunk van feltételezni, hogy az osztályok közötti ellenségeskedés fordított arányban áll a 

mobilitási lehetőségekkel, bár a rendelkezésre álló bizonyíték arra utal, hogy viszonyuk messze nem tökéletes. 

Végül az osztályrendszerek az intézményesítés fokában is különböznek. Néhány rendszerben az osztályok jogai 

és kötelességei szilárdan szokásba ágyazódnak, és egy egyetemlegesen elfogadott eszmén alapulnak, amely az 

egyenlőtlenségek legitimálására szolgál. Szélsőséges esetekben a szokás törvénnyé vált. A másik végletként 

bizonyos osztályrendszerek szinte kizárólag a kiváltságos osztálynak azon a képességén alapultak, hogy puszta 

erőszakkal irányítsanak másokat. 

A rétegződés tanulmányozóinak egyik fontos feladata az elkövetkező évtizedekben azoknak a tényezőknek a 

meghatározása, amelyek az egyes dimenziókbeli eltérésekért felelősek. Ma a kezdetnél tartunk, nagyrészt azért, 

mert másra irányult a figyelem. 

2.8. 8. Állampolgárság: egy potenciálisan páratlan erőforrás 

Mielőtt figyelmünket az elosztási rendszereket alkotó strukturális egységekről magukra a rendszerekre 

fordítanánk, röviden mérlegelnünk kell, milyen jelentősége van az állampolgárságnak elemzésünk 

szempontjából. Th. H. Marshall brit szociológus több mint egy évtizede világossá tette, hogy az 

állampolgárságot a másféle – pozíciókból fakadó és tulajdonosi – erőforrásokhoz sokban hasonlatos 

erőforrásnak tekinthetjük, mivel ez is biztosít bizonyos jogokat az egyéneknek, tehát a hatalom alapja.57 De más 

erőforrásoktól eltérően – legalábbis a modern világ fejlettebb ipari nemzeteiben – ez nem mindig osztja meg a 

népességet a „van‖ és „nincs‖ szerint. 

Egy korábbi időszakban az állampolgári jogok kevesek számára voltak fenntartva, és az állampolgárság más 

erőforrásokhoz hasonlóan osztályokra osztotta az embereket. Néha az állampolgárság a társadalmak tagjait 

állampolgárokra és nem állampolgárokra osztotta, máskor pedig első- és másodosztályú állampolgárokra. Ez a 

hagyományos minta az Egyesült Államok korai történelmében látható, amikor a népesség választójoggal 

rendelkező állampolgárokra, választójoggal nem rendelkező szabad emberekre és rabszolgákra oszlott. 

Mindegyik csoport különbözően viszonyult az államhoz: a választójoggal rendelkező állampolgároknak volt a 

legkiváltságosabb, a rabszolgáknak pedig a legkevésbé kiváltságos pozíciójuk. 

Mára a fejlett ipari társadalmakban eltűnt a rabszolgaság, a választójogot pedig kiterjesztették szinte minden 

felnőttre. Ennek eredményeként az állampolgárság egyre inkább olyan erőforrás, amellyel mindenki egyaránt 

rendelkezik. 

Mivel állampolgársággal mindenki rendelkezik, feltételezhetnénk, hogy ennek többé nincs különösebb 

jelentősége a rétegződés tanulmányozója számára. De nem ez a helyzet. Az állampolgárság továbbra is 

számottevő alakítója az elosztási folyamatnak. A más erőforrással nem rendelkezők és azok, akik ideológiai 

okokból hisznek a társadalmi egyenlőségben, összefogtak, hogy az állampolgári értéknek az egyenlőtlenséget 

generáló erőforrások rovására történő növeléséért harcoljanak. Ez a küzdelem egyértelmű az utóbbi idők 

vitáiban, amelyekben a tulajdonjogok állnak szemben az emberi jogokkal. Az emberi jogoknak a 

tulajdonjogokkal szembeni elsőbbségét pártolók jellegzetesen azok, akik az állampolgári jogoknak a 

hagyományos tulajdonjogok rovására történő növelését támogatják. A másik fél álláspontja ellenkező. Tehát a 

küzdelem nemcsak az osztályok közötti küzdelem, hanem az osztályrendszerek, vagyis a különböző rétegződési 

elvek közötti küzdelem is. 

A történelmi irányultságú rétegződés-tanulmányozók felismerik majd, hogy a modern kor ebből a szempontból 

nem egészen egyedülálló, hiszen a preindusztriális társadalmakban a kevesebb hatalommal rendelkező osztályok 

gyakran ugyanígy harcoltak a több hatalommal rendelkező osztályokkal, nem minden siker nélkül. Még a 

legrosszabb esetben is gyakran sikerült kivívniuk bizonyos általános jogokat, közöttük a hivatalos jogi szerven 

alapuló, nyilvános tárgyalás jogát. Néha még a kínzással, rendkívüli adóval és más zaklatással szembeni 

védelmet is sikerült kivívniuk minden ember számára. A biztonság kedvéért a tulajdonnal és pozícióval 

rendelkező emberek általában azért harcoltak, hogy az ilyen jogok ne jöhessenek létre, illetve ha létre is hoznak 

ilyen jogokat, akkor az ne az ő kárukra történjen. Ezek a törekvéseik általában sikerrel jártak. Az állampolgárság 

azonban csak a modern kor fejlettebb ipari társadalmaiban fő fontosságú erőforrás, amellyel ugyanakkor 

mindenki rendelkezik. 

                                                           
57Th. H. Marshall: Citizenship and Social Class (London, Cambridge University Press, 1950). 
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Ezt a közös állampolgárság értékének növelésére való évszázados törekvést sokféleképpen tekinthetjük egy 

olyan kísérletként, amely a szükségletnek újból a hatalom mint az uralkodó elosztási elv fölé emelésére irányul. 

Az előző fejezetben megjegyeztük, hogy azokban a társadalmakban, amelyek technológiailag a 

legprimitívebbek, nem a hatalom, hanem inkább a szükséglet annak fő meghatározója, hogy „ki mihez jut‖. A 

technológiai fejlődéssel és a feleslegtermelési kapacitás növekedésével a hatalom vált a fő meghatározóvá. Ma 

szervezett törekvés van a szükséglet jelentőségének visszaállítására. A sors iróniája azonban, hogy úgy tűnik, ez 

a visszafordulás csak akkor történhet meg, ha a szükséglet pártolói több hatalmat tudnak mozgósítani, mint a 

hatalom pártolói.58 Ennek az oka az, hogy a fejlett ipari társadalmak a primitív vadászó-gyűjtögető 

társadalmaktól eltérően rendelkeznek felesleggel, tehát elosztási rendszerüket nem gazdasági szükségszerűség 

diktálja. Tehát arra a következtetésre juthatunk, hogy ha a szükségletet valaha is visszaállítanák a domináns 

helyzetbe, akkor nem ugyanazon az alapon nyugodna, amelyen a technológiailag primitív társadalmakban 

nyugodott. 

2.9. 9. Elosztási rendszerek 

Befejezvén azoknak a különböző egységfajtáknak a vizsgálatát, amelyek az elosztási rendszerek struktúráját 

alkotják, olyan helyzetbe kerültünk, amelyben teljes egészükben átgondolhatjuk ezeket a rendszereket. 

Emlékeztetnünk kell arra, hogy a hatalmi dimenziókra összpontosítottunk, nagyrészt figyelmen kívül hagyva a 

kiváltságot és a presztízst. Ha azonban helyes volt korábbi elemzésünk, akkor ez nem okozhat komolyabb 

nehézségeket vagy hibákat, mivel a másik két alapvető juttatás elosztási mintái nagyrészt a hatalmi minták 

kiterjesztései. 

Ha az elosztási rendszereket teljes egészükben szemléljük, akkor egy olyan fogaskerék-rendszerre 

emlékeztetnek, amely maga is egy nagyobbnak a része. Ezeknek a rendszereknek a komplexitása jelentősen 

változik, és úgy tűnik, nagyrészt a társadalmak technológiai színvonalának függvénye. 

Arra számíthatunk, hogy az elosztási rendszerek – más társadalomszervezeti egységekhez hasonlóan – olyan 

sajátosságokkal bírnak, amelyek összehasonlítási alapul szolgálhatnak. De sajnos ezeknek a sajátosságoknak a 

pontos mérése általában lehetetlen. Továbbá a legtöbb elosztási rendszer természete eleve kizárja az egyszerű, 

egydimenziós mértékek használatát, és ezzel fokozza a nehézségeket. 

Ezek a nehézségek sehol másutt nem olyan egyértelműek, mint az arra való törekvésekben, hogy az elosztási 

rendszereket a belső egyenlőtlenség foka alapján hasonlítsuk össze. Először is a legtöbb társadalomban 

hiányoznak az olyan pontos kvantitatív adatok, amelyekre szükségünk lenne. Emellett a különféle 

hatalomformák nem redukálhatók kizárólag egy közös nevezőre, tehát a legtöbb társadalomban egyetlen mérték 

nem fejezheti ki teljességgel az egyenlőtlenség fokát. 

Ennek ellenére értelmezhető összehasonlítások lehetségesek. Szerencsére az elosztási rendszerek közötti 

egyenlőtlenség különbségei sok esetben olyan nagyok, hogy megvédhető durva összevetéseket végezhetünk. 

[...] Továbbá a legtöbb társadalomban kielégítő a fő osztályrendszerek többségének konzisztenciája (vagyis a 

státusinkonzisztencia kielégítően alacsony gyakoriságú) ahhoz, hogy ésszerű legyen az összegező mértékek 

használata – különösen akkor, ha kvalitatív értékeket is bevezetünk azoknak az osztályrendszereknek a 

számbavételéhez, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a többi osztályrendszerhez. 

Az előző két fejezetben leírt feltevések alapján arra következtethetnénk, hogy az elosztási rendszerekben az 

egyenlőtlenség foka a társadalom feleslegével egyenes arányban változik. Ennek az általános mintának azonban 

némi módosulása is kifejlődhet, ha a feltételek lehetővé teszik az egyénileg hatalommal nem rendelkező 

személyek számára, hogy összefogjanak és szerveződjenek, tehát hogy a nagyobb egyéni hatalommar 

rendelkezőkkel szemben kollektív ellensúlyt képezzenek. Az ilyen fejlemények az egalitárius vagy szocialista 

ideológiájú demokratikus nemzetekben tűnnek a legvalószínűbbnek. 

Az elosztási rendszerek második fontos sajátossága a vertikális nobilitás mértéke. Itt is ugyanazok a 

módszertani problémák merülnek fel. De úgy tűnik, itt is van lehetőség a durva, de értelmezhető 

összehasonlításokra, különösen ha megfelelően minősítjük az osztályrendszerek, illetve a generáción belüli és 

                                                           
58Ebben megjegyzésre méltó paradoxon rejlik. A modern ipari demokráciákban a kevesebb hatalommal rendelkező egyének kollektíven 

erősebbekké válhatnak a több hatalommal rendelkező egyének osztályánál. Ennek az az oka, hogy különbség van az egyén hatalma és 

osztályának hatalma között. Nem szükségszerű, hogy a hatalommal rendelkező egyének osztálya erősebb, mint a kevesebb hatalommal 
rendelkező egyének osztálya, ha az utóbbi sokkal nagyobb létszámú, és képes a hatékony szerveződésre. 
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generációk közötti mobilitás jelentős eltéréseit.59 Sajnos elméletünk nem ad alapot ahhoz; hogy felmérjük a 

szisztematikus eltéréseket a vertikális mobilitás mértékében. Ad hoc alapon azonban arra következtethetünk, 

hogy a mobilitás mértéke a technológiai és társadalmi változással egyenes arányban változik. Az ilyen változás 

a hatalmi alapok megváltozásához vezetne, és a folytonos változás időszakában a hatalom átadásának és 

fenntartásának hagyományos eszközei nem bizonyulnának annyira eredményesnek, mint a viszonylagos 

stabilitás időszakában. 

Az elosztási rendszerek harmadik változó vonása az osztályellentétek foka. Itt ugyanazok a módszertani 

problémák és lehetőségek érvényesek, mint az első két változó esetében. Itt sincs alap a szisztematikus eltérések 

becsléséhez, de ismét kínálkozik ad hoc hipotézis. Ha a korábbiakban feltételezettek szerint a felfelé irányuló 

mobilitás lehetőségeinek hiánya az osztályellentétek egyik forrása, akkor arra következtethetnénk, hogy az 

osztályellentét foka a felfelé irányuló mobilitással fordított arányban változik. Mivel a felfelé irányuló mobilitás 

mértéke feltehetően csak egyike az osztályellentétben szerepet játszó számos tényezőnek, nem várhatunk erős 

összefüggést. 

Az elosztási rendszerek más olyan sajátosságokkal is rendelkeznek, amelyeket szintén használhatunk az 

összehasonlítás alapjául például komplexitásuk, intézményesítettségük foka. De a fenti három tényező tűnik a 

legfontosabbnak, és a következő fejezetekben főként ezekkel foglalkozunk. 

2.10. 10. A státusinkonzisztenciával kapcsolatos reakciók 

E fejezet lezárása előtt újra vissza kell térnünk röviden egy olyan dinamikai problé-mához, amely a strukturális 

kérdések vizsgálatakor került előtérbe. Ha többdimenziósképet alkotunk az elosztási rendszerekről, hamarosan 

egy másik érdekes problémával szembesülünk, amely az embereknek az egyenlőtlen hatalom- és 

kiváltságmegoszlással kapcsolatos reakcióit érinti. Korábbi tárgyalását lásd a 3. fejezetben. Ez az embereknek a 

státusinkonzisztencia jelenségével kapcsolatos reakcióira vonatkozó kérdés. 

Ennek a problémának a felismerése nagyrészt modem fejlemény, mert a rétegződés egydimenziós szemléletei 

egészen a legutóbbi időkig olyan erősen rögzültek az emberek gondolkodásában, hogy szinte a probléma 

létezése is észrevétlen maradt. Még az a néhány ember sem szentelt ennek elegendő figyelmet, akik utaltak rá, 

például Cooley és Sorokin. 

Az utóbbi időben azonban kialakult egy olyan elmélet- és kutatásanyag, amely arra utal, bogy bizonyos fajta 

hangsúlyozott státusinkonzisztenciák stresszforrást alkothatnak, és olyan egyedi reakciókat kelthetnek, 

amelyekre nem következtethetünk pusztán az egyénnek az egyes státusrendszerekben elfoglalt helyzetéből.60 Ez 

az elmélet azon a feltevésen alapul, hogy az egyének szükség esetén akár mások rovására is saját szükségleteik 

maximális kielégítésére törekszenek. Ez azt jelenti, hogy az inkonzisztens státusokkal vagy rangsorbeli hellyel 

rendelkező egyénnek természetes hajlama van arra, hogy önmagára a legmagasabb státus- vagy rangsorbeli hely 

vonatkozásában gondoljon, és másoktól ugyanezt várja el. Eközben másoknak, akik vele érintkeznek, határozott 

érdeke, hogy ennek éppen az ellenkezőjét tegyék, vagyis őt a legalacsonyabb státusra vagy rangsorbeli helyre 

vonatkoztatva kezeljék. 

Megérthetjük ennek működését és következményeit, ha elképzeljük egy néger orvos és egy fehér munkás 

interakcióját egy olyan helyzetben, amelyben sem a faji, sem a foglalkozási státusrendszernek nincs egyedüli 

relevanciája. Az előbbi önérdektől motiválva arra törekszik, bogy a kapcsolatot foglalkozási (esetleg oktatási 

vagy vagyoni) alapon alakítsa ki, az utóbbi viszont hasonló motivációval arra törekszik, hogy a kapcsolatot faji 

alapon alakítsa ki. Mivel mindegyikük a saját nézőpontját tekinti helyesnek és megfelelőnek, és mivel nem 

valószínű, bogy bármelyikük is analitikus távolságtartó módon szemléli a problémát, valószínű, hogy vagy 

egyikük vagy pedig mindkettőjük számára frusztrációt és bosszúságot jelent ez az élmény. 

                                                           
59A mozgás volumenének és a mozgás távolságának egyetlen mértékkel történő kezelési lehetőségéről szóló rövid leírást lásd a 22. 

lábjegyzetben. 
60Sajnos még mindig nincs jó összegezés az e témával foglalkozó irodalomról, és nincs meghatározó témakezelés. Többek között az alábbi 

írásokban kapott különleges figyelmet a stresszhipotézis: George Homans: „Status among Clerical Workers‖. In Human Organization, 12. 

(1953), 5-10.; Gerhard Lenski: „Status Crystallization: A Non-vertical Dimension of Social Status‖ és „Social Participation and Status 
Crystallization‖. In American Sociological Review, 19. és 21. (1954, 1956), 405-413., 458-464.; Irving Goffman: „Status Consistency and 

Preference for Change in Power Distribution‖. In American Sociological Review, 22. (1957), 275-281.; A. Zaleznik et al.: The Motivation, 

Productivity and Satisfaction of Workers (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1958); Elton Jackson: „Status Consistency and 
Symptoms of Stress‖. In American Sociological Review, 27. (1962), 469-480. Ezen a területen a nehézségeket módszertani problémák 

okozták, de a következő két tanulmány már utat mutat ezek megoldásához G. Lenski: „Comment‖. In Public Opinion Quarterly, 28. (1964), 

326-330., valamint Elton Jackson–Peter Burke: „Status and Symptoms of Stress: Additive and Interaction Effects‖. In American 
Sociological Review, 30. (1965), 556-564. 
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Az „önfelértékelésnek‖ ez a gyakorlata – ahogyan ezt a cselekvésmintát néha nevezik – olyan gyakori a 

mindennapi életben, hogy az általa érintettek többsége szinte nem is gondol rá. Az inkonzisztens státusokkal 

rendelkező személyek közül azonban sokak esetében stressz kialakulásához vezet. Ennek eredményeként ezek a 

személyek a (hozzájuk hasonló tagságú) elsődleges csoport kötelékein kívüli interakciókat valószínűleg 

kedvezőtlenebbnek találják, mint az átlagos személy. 

Fontos az általános rétegződéselmélet szempontjából, ha az ilyen élményeknek az az eredménye, hogy az 

egyének a fennálló társadalmi rend és az azt megalapozó politikai rendszer ellen lépnek fel. Eddig kevés 

bizonyíték van az ilyen fellépésre, és inkább az inkonzisztens státusokkal rendelkező személyek támogatják a 

politikai status quo megváltozását célzó liberális vagy radikális mozgalmakat, mint a konzisztens státusú 

személyek. Ennek klasszikus esete az az erős támogatás volt, amellyel a sikeres zsidó kereskedők és 

szakemberek fordultak az ilyen mozgalmak felé a világ minden részén. Hasonló példákat találhatunk más 

etnikai, faji vagy vallási kisebbségek gazdaságilag sikeres tagjai körében. Sőt a politológusok rámutattak: sokkal 

kevésbé valószínű, hogy az ilyen egyének támogatják a hivatalos konzervatív pártokat, mint az ugyanabba a 

foglalkozási osztályba tartozó olyan személyek, akik a többségi csoport tagjai. Tehát a szavazásvizsgálatok 

szerint ha az osztályhelyzet állandó, akkor protestáns nemzetek esetében valószínűbb, hogy a katolikus szavazók 

jobban támogatják a liberális vagy szocialista pártokat, mint a protestánsok, míg katolikus nemzetek esetében a 

protestánsok részéről valószínűbb e pártok támogatása.61 

Ez az inkonzisztencia-reakció közel sem ilyen fontos kvantitatív álláspontból, mint amilyennek a kvalitatív 

álláspontból tűnik. A liberális vagy radikális mozgalmak támogatóinak nagy többsége valószínűleg mindig 

konzisztensen alacsony státusú személyekből áll majd. Az ilyen mozgalmak azonban vezetőket és erőforrásokat 

is igényelnek, és nem valószínű, hogy a konzisztensen alacsony státusú személyek rendelkeznek az ilyen 

mozgalmak vezetéséhez szükséges képzettséggel vagy készségekkel, vagy hogy van erre pénzük. Ezzel 

szemben az inkonzisztens státusú személyek gyakran olyan pozícióban vannak, hogy biztosítani tudják a 

szükséges összetevők egyikét vagy mindkettőt, tehát nagymértékben növelik az ilyen mozgalmak sikerének 

valószínűségét. Ennek eredményeként lehet, hogy fontosságuk egyáltalán nem áll arányban létszámukkal. 

Ebben az összefüggésben érdemes megjegyezni, hogy Marx és Engels a forradalmi mozgalmak iránti minden 

érdeklődésük ellenére sem dolgoztak ki munkásságuk során egy megfelelő magyarázatot a fentiek 

vonatkozásában. Egyszerűen kijelentették, hogy a burzsoázia bizonyos tagjai osztályszempontjaik fölé 

emelkednek, és megértvén a történelem igaz és törvényszerű menetét – a proletariátusra teszik fel sorsukat. Sem 

Marx, sem Engels soha nem adott magyarázatot arra, hogyan lehetséges ez. A jelenlegi elmélet kínál egy 

értelmezést a forradalmi mozgalmaknak erre az egyébként zavarba ejtő mozzanatára. 

2.11. 11. Vissza- és előretekintés 

Lezárván az általános elméleti bevezetést, készen állunk ellenőrizni, hogy az mennyireérvényes a különböző 

társadalomtípusokban. Könyvünk hátralevő része azonban nemcsak az általános elmélet ellenőrzése, hanem 

egyben kísérlet egy sor olyan specializáltabb rétegződés- vagy elosztáselmélet kidolgozására, amelyek 

mindegyike egy meghatározott típusú társadalomra vonatkozik. 

Mielőtt elemzésünk második szakaszát megkezdenénk, hasznos lenne röviden áttekinteni az általános elmélet 

központi elemeit és összefüggéseik természetét. Ezt a 2. ábrán látható diagram segítségével elég egyszerűen 

megtehetjük.62 

                                                           
61Lásd például S. M. Lipset: Political Man (Garden City, N. Y., Doubleday, 1959), 247-248. 
62Nagyon hálás vagyok Donald Polchnak, rétegződési szemináriumom résztvevőjének azért a javaslatért, hogy diagramban összegezzem az 
elméletet. 
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Az általános rétegződéselmélet diagramos ábrázolása 

Ez az ábra világossá teszi, hogy az elmélet célja az elosztási rendszerek természetének magyarázata. Ennek 

elérésére az emberi helyzet bizonyos állandó és változó vonásai együttes hatásának vonatkozásában törekszik. A 

nyilak jelölik az okozati hatáslánc feltételezett irányát, a római számok pedig feltételezett jelentőségüket. 

Ez az ábra arra emlékeztet, hogy elméletünk szerint a technológiabeli eltérések az elosztási rendszerekbeli 

eltérések legfontosabb egyszerű meghatározói. Ennek részben a technológiának a termelékenységi szintre és a 

gazdasági felesleg mértékére gyakorolt hatása az oka; részben pedig a technológiának a demográfiai, politikai és 

termelési szervezetmintákra gyakorolt közvetlen és közvetett hatása. Az elmélet szerint az elosztási 

rendszerekbeli másodlagos eltérésekre is következtethetünk, amelyek a technológiabeli másodlagos eltérések 

következményei, illetve amelyek az azonos típusú társadalmak között fordulnak elő. 

Bár elméletünkből arra következtetünk; hogy a technológiabeli eltérések alkotják az elosztásbeli eltérések 

legfontosabb egyszerű meghatározóját, ez nem feltételezi, hogy ezek képezik az egyetlen meghatározót. 

Különösen három másik determinánst emelünk ki: 1) a környezeti különbségeket, 2) a katonaságbeli részvételi 

arány eltéréseit, 3) az alkotmányosság fokának eltéréseit. Emellett, mivel elméletűnk nem zárt, feltételezzük, 

hogy más tényezők is hatást gyakorolnak. Ezeket az x, y, z jelekkel jelöljük. A következő elemzés egyik fontos 

szempontja ezeknek a tényezőknek az azonosítása és befolyásuk mértékének meghatározása. Néhány csak egy 

társadalomtípusban bizonyul majd jelentősnek, és talán csak az elosztási rendszerek egyetlen, kisebb szerepű as-

pektusára vonatkoztatva. Mások viszont sokkal jelentősebbnek bizonyulhatnak – főként ezekkel foglalkozunk 

majd. 

Elméletünk természetének meghatározása után egyértelmű, hogyan szerveződnek kötetünk hátralévő fejezetei. 

Mivel arra következtetünk, hogy a technológiai eltérés az elosztási rendszerek közötti eltérések elsődleges 

meghatározója, a társadalmakat technológiai alapokon kell osztályoznunk, és ezt az osztályzási rendszert kell 

felhasználnunk az adatközlési sorrend meghatározására. Ha az elmélet helytálló, ez a közlési módszer 

gyümölcsözőnek bizonyul; ha nem az, akkor meglehetős zavarforrássá válik. 

A társadalmak osztályozásának a további fejezetekben alkalmazott rendszere tucatnyi olyan antropológus és 

régész hatását tükrözi, akik ezzel a problémával küzdöttek. Lewis Henry Morgan, az előfutár amerikai 

antropológus három alapvető társadalomtípust különböztetett meg: ősi, barbár és civilizált társadalmakat.63 Az 

                                                           
63Lewis Henry Morgan: Ancient Society (New York, Holt, 1877), 9-10. 
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első kettőt tovább osztotta felső, középső és alsó szintre, ahol a szintek elkülönítésének kritériumai technológiai 

jellegűek voltak. 

Bár Morgan rendszerét már nem alkalmazzák, a legtöbb technológiai kritériumokon alapuló mai 

társadalomtipológia kidolgozására irányuló törekvés tükrözi a hatását. Olyan egymástól egészen különböző 

tudósok munkájában is észrevehető, mint a brit szociológus, Hobhouse, a brit régész, Childe, az amerikai 

antropológus, Goldschmidt, valamint az amerikai szociológus, Duncan.64 A kötetünkben használt osztályozási 

rendszer közvetlenül Goldschmidt osztályozási rendszeréből ered. 

Goldschmidt hat alapvető társadalomtípust azonosít, amelyek szerinte a 3. ábrán leírt módon kapcsolódnak 

egymáshoz. Minél magasabban áll a típus, annál fejlettebb technológiailag. A nyilak jelölik a Goldschmidt 

szerinti valószínű evolúciós sorrendet. 

 

Goldschmidt társadalomtipológiája 

Tehát – bár az állattenyésztő társadalmak technológiailag kevésbé fejlettek, mint az agrárállami társadalmak – 

Goldschmidt feltételezte, hogy az előbbi az utóbbiból fejlődött ki. Itt helyénvaló megjegyezni, hogy 

Goldschmidt két vadászó-gyűjtögető típusa szorosan megfelel Morgan ősi társadalmainak, állattenyésztő-

földművelő típusai Morgan barbár típusának, agrárállami és ipari típusai pedig Morgan civilizált típusának. 

A Goldschmidt-rendszer és a kötetünkben használt rendszer közötti különbségek a 3. és 4. ábra 

összehasonlításakor láthatók. Először is Goldschmidt nomád és letelepült vadászó-gyűjtögető társadalmait egy 

típusként kezeljük azon az alapon, hogy a közöttük levő különbségek főként környezeti és nem annyira 

technológiai tényezőkből erednek; vagyis ha a vadászó-gyűjtögető emberek nem nomádok, akkor ennek oka az, 

hogy környezetük elég termékeny egy letelepült emberi népesség fenntartásához. Másodszor a földművelő típus 

két kategóriára, egyszerűre és fejlettre bomlik. Ez nem előre tervezett, hanem a néprajzi irodalom alapos 

olvasása után szükségszerűen alakult ki. Goldschmidt maga is ennek a lépésnek a szükségességére 

következtetett, amikor azt írta: „Földművelő kategóriánk a legtágabb és belsőleg az összes közül a 

legváltozatosabb, így a közelebbi vizsgálat végső soron értelmezhető, hasznos alosztályokat hozhat létre.‖65 

Harmadszor, Goldschmidt tipológiájához bizonyos kiegészítéseket kellett adnunk. A halászó társadalmak 

nagyrészt a rendszer „letelepült vadászó-gyűjtögető‖ rovatába kerültek, míg a hajózó társadalmak valószínűleg 

                                                           
64Lásd L. T. Hobhouse–G. C. Wheeler–M. Ginsberg: The Material Culture and Social Institutions of the Simpler Peoples (London, Chapman 
& Hall, I930); V. Gordon Childe: Man Makes Himself (London, Watts, 1939); Walter Goldschmidt: Man‘s Way: A Preface to the 

Understanding of Human Society (New York, Holt, 1959), különösen a 6. fejezet; valamint O. D. Ducan: „Social Organization and the 

Ecosystem‖, in Robert E. Faris: Handbook of Modern Sociology (Chicago, Rand McNally, 1964), 48-61. 
65Goldschmidt, i. m. 194. 



 III. HATALOM ÉS TÁRSADALMI 

RÉTEGZŐDÉS: NEOMARXISTA 

ÉS NEOWEBERIÁNUS 

ELMÉLETEK 

 

 89  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

az „agrárállami társadalmak‖ rubrikába. [...] Végül a kötetünkben használt osztályozási rendszer teret ad számos 

hibrid típusnak – olyan társadalmaknak, amelyek a technológia érdekes, gyakran komplex keverékeit foglalják 

magukban. 

 

A hatalom és kiváltság társadalomtipológiája 

Az ilyen társadalmak annak eredményeként jönnek létre, hogy a fejlettebb társadalmakból technológia áramlik a 

kevésbé fejlettekbe. Tehát a 19. században a Sziklás-hegység északkeleti részén élő amerikai indiánok közül 

sokan egyik hagyományos típusba sem illenek. Ezek inkább vadászó-gyűjtögető vagy növénytermesztő 

társadalmak voltak, amelyekbe beépültek az agrártechnológia bizonyos fontos elemei. Ezek az elemek, bár 

számuk csekély, olyan nagy mértékben megváltoztatták az ilyen társadalmak jellegét, hogy lehetetlen vadászó-

gyűjtögető vagy egyszerű növénytermesztő társadalomként kezelni őket. Ugyanígy a mai indiai társadalmat 

hibrid típusnak tekinthetjük, amely az agrár- és ipari társadalmakból származó technológiai elemek komplex ve-

gyülékét foglalja magában. Csak zavart okoz, ha az ilyen társadalmakat egybeömlesztjük a „tiszta‖ típusokkal. 

Tipológiánk azon a feltevésen alapul, hogy van egy mögöttes folyam, amelyre hivatkozva minden társadalom 

rangsorolható. Ez a folyam a társadalom általános technológiai hatékonyságának mértéke, vagyis a bruttó 

társadalmi termék értéke a nemzetközi piacokon osztva a termelésére fordított emberi energiával. Sajnos ez a 

fogalom nem könnyen operacionalizálható, így osztályozási célokból egyszerűbb és egyértelműbb kritériumokra 

kell hagyatkoznunk. Ez az oka annak, hogy a társadalmakat alapvető önfenntartási technikáik alapján 

osztályozzuk. Az ilyen adatok könnyen hozzáférhetők, és látszólag erősen összefüggenek az általános 

technológiai hatékonysággal. 

Ennek az osztályozási módszernek az a fő hátránya, hogy az egymáshoz közeli társadalomtípusok között 

bizonyos átfedést hoz létre. Például operacionális célokból az agrártársadalmakat azon az alapon különböztetjük 

meg a fejlett földművelő társadalmaktól, hogy az utóbbiak nem ismerik az ekét. Néha azonban a legfejlettebb 

földművelő társadalmak más téren is előreléptek, ami valamivel nagyobb általános hatékonyságot eredményez, 

mint bizonyos legkevésbé fejlett agrártársadalmakban. (Ez az oka annak, hogy a 4. ábrán az egyes 

társadalomtípusokat nem egyenes vonalak választják el egymástól.) Szerencsére az ilyen átfedés mértéke nem 

nagy. 
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Végül meg kell jegyeznünk, hogy tanulmányunk a 4. ábrán megjelölt nyolc alapvető típus közül csak öttel 

foglalkozik, a hibrid típusok közül egyikkel sem. Ennek az öt típusnak a kiválasztását főként az emberi 

történelemben játszott kulcsfontosságú szerepük határozta meg és az, hogy együttesen lefedik a technológiai 

hatékonyságbeli eltérés teljes skáláját. Az idő- és térbeli korlátok kizárták az elemzés kiterjesztését más 

típusokra, de reméljük, ez a nem túl távoli jövőben elvégezhető. [...] 

2.12. 12. A konzervativizmus és a radikalizmus felülvizsgálata 

Mielőtt rátérnénk a jövő problémáira, hasznos, ha röviden visszatérünk a társadalmi rétegződés területének két 

régebbi elméleti hagyományához, a konzervativizmushoz és a radikalizmushoz. Az 1. fejezetben azt a hipotézist 

alakítottuk ki, hogy ezeket a hagyományokat fokozatosan egy újabb váltja fel, amely lényegében a kettő 

szintézise. Tehát helyes, ha ebben az utolsó fejezetben megvizsgáljuk, hogy elméletünk valóban a régebbi 

hagyományok szintézise. 

Erre valószínűleg az a legcélravezetőbb módszer, ha áttekintjük az 1. fejezet végén felsorolt nyolc alapvető 

kérdést, amelyek történetileg elválasztották a radikálisokat a konzervatívoktól. [...] 

Az első megosztó kérdés az ember természetére vonatkozik. A konzervatívok a hagyomány szerint 

bizalmatlanok voltak az emberi természettel szemben, és hangsúlyozták a korlátozó társadalmi intézmények 

szükségességét, míg a radikálisok optimistább képet alkottak az emberről. Elméletünkben az emberi természetre 

vonatkozólag elfoglalt pozíció erősen a konzervatív irányba hajlik, hangsúlyozva az erős önérdek-elemeket. 

A két régebbi hagyomány közötti második vitapont a társadalom természetével kapcsolatos. A konzervatívok 

általában a társadalom szisztematikus természetét hangsúlyozták, míg a radikálisok inkább küzdelmek 

színtereként szemlélték a társadalmat. Ebben a tekintetben elméletünk erősen a radikális irányba hajlik, mivel az 

emberi társadalmakat igen tökéletlen rendszereknek tekintjük. 

Harmadszor, a radikálisok és konzervatívok abban a kérdésben is különböztek, hogy milyen mértékig tartja fenn 

kényszer az egyenlőtlenségi rendszereket. A radikálisok a kényszer jelentőségét hangsúlyozták, míg a 

konzervatívok a konszenzus fontossága mellett érveltek. Itt elméletünk a konzervatív irányba megy el a kevés 

vagy semmilyen gazdasági felesleggel nem rendelkező társadalmak elemzésében, a jelentősebb felesleggel 

rendelkező társadalmaknál viszont a kényszer radikális elemét hangsúlyozza. 

Negyedszer, a két hagyomány támogatói különböztek abban a tekintetben, hogy az egyenlőtlenség milyen 

mértékben generál konfliktust. A radikálisok a konfliktust az egyenlőtlenség egyik fő következményének 

tartották; a konzervatívok minimalizálták. Bár elemzésünkben nem sokat foglalkoztunk az egyenlőtlenség 

következményeivel, ebben a tekintetben erősen a radikális irányba hajlik. 

Ötödször, a konzervatívok és radikálisok abban a kérdésben sem értettek egyet, hogyan szerezhetők jogok és 

kiváltságok. A radikálisok nagy hangsúlyt fektettek az erőszakra, csalásra és öröklésre, a konzervatívok pedig a 

kemény munkára, a mások általi megbízatásra és így tovább. Elemzésünk megmutatta, hogy mindkét 

tényezőfajta szerepet játszik: az utóbbi a létszükségletek megoszlását határozza meg, az előbbi pedig a felesleg-

elosztásra gyakorol nagy hatást. De a kemény munka eleme még a feleslegelosztásból sem hiányzik, inert az 

eliteket szolgálók kötelesek megdolgozni azért, amit kapnak, és még versenyezniük is kell, hogy részesüljenek a 

feleslegből. Tehát a kép igen vegyes. Továbbá elemzésünk jelzi, hogy jelentősége társadalomtípusonként 

nagymértékben változik. A legkevésbé fejlett társadalmakban és az alkotmányosan fejlett társadalmakban az 

erőszak csak korlátozott szerepet játszik. Tehát a szintézis egyik régebbi hagyományra sem emlékeztet igazán, 

mert mindkettő túl egyszerűsített képet ad. 

Hatodszor, a konzervatívok és radikálisok vitatkoztak az egyenlőtlenség elkerülhetetlenségének kérdésében is. A 

konzervatívok fenntartották, hogy az egyenlőtlenség elkerülhetetlen, míg a radikálisok – legalábbis az 

egalitárius hagyományhoz csatlakozók – vitatták ezt. Itt a szintézis erősen a konzervatív irányba hajlik, ehhez 

azonban hozzá kell tennünk, hogy bár az egyenlőtlenség látszólag elkerülhetetlen (ha az emberi természetre 

gondolunk), a társadalmi típusokon belül és azok között is erősen eltér az egyenlőtlenség foka. 

Hetedszer, az állam és a jog természete tekintetében a szintézisbeli állásfoglalás a két régebbi hagyomány 

elemeinek keveréke. A radikális hagyományt követve a szintézis felismeri, hogy az állam és a jog gyakran az 

elnyomás és kizsákmányolás eszközeként funkcionál, különösen az agrár- és a legfejlettebb földművelő 

társadalmakban. De ezek az intézmények még az ilyen társadalmakban is hozzájárulnak valamivel a közjóhoz – 

ha mással nem is, az anarchia megakadályozásával. Más társadalomtípusokban, nevezetesen a vadászó-
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gyűjtögető és egyszerű földművelő társadalmakban ezek a politikai intézmények sokkal többel járulnak hozzá a 

közjóhoz, és sokkal kevésbé szolgálnak egy kiváltságos kisebbséget. Ezt az egyensúlyt olyan tényezők is 

befolyásolják, mint az alkotmányosság foka, a katonaságbeli részvétel aránya és az elit ideológiai 

elkötelezettsége. Röviden: a szintézist nem igazán azonosíthatjuk egyik hagyománnyal sem. 

Nyolcadszor és végül, a konzervatívok és radikálisok általában osztályfogalmuk tekintetében is különböztek: a 

konzervatívok a nominalista definíciót részesítették előnyben, a radikálisok pedig a realistát. Ezzel szemben a 

szintézis lehetőséget ad arra, hogy ezt lényegében tapasztalati kérdésként szemléljük, feltéve azonban, hogy a 

konzervatív vagy nominalista nézet helyes, hacsak nincs ellentmondó bizonyíték. Általánosságban ezen a 

területen a bizonyíték gyakrabban támogatja a konzervatív álláspontot, mint a radikálist. 

Ez a rövid összegezés világossá teszi, hogy a szintézisről azt mondhatjuk, mindkét régebbi hagyományra 

emlékeztet és ugyanakkor egyikre sem. A nyolc kérdés közül háromban erősen a konzervatív irányba, kettőben 

pedig a radikális irányba hajlik. A maradék három kérdésben mindkét hagyomány elemeinek komplex keverékét 

foglalja magában: a gazdaságilag és technológiailag elmaradott társadalmak tekintetében erősen konzervatív, a 

fejlettebb társadalmak vonatkozásában pedig radikális. Összegezve: e két régebbi hagyományból származó 

elemek rendkívül összetett keveréke, ugyanakkor páratlan és azoktól különböző. 

További megjegyzendő pont, hogy a szintézist nem valamiféle félresikerült, arra való törekvés révén értük el, 

hogy kompromisszumos megoldást találjunk és „a különbséget szétosszuk‖ a régebbi hagyományok között. 

Nem is úgy értük el, hogy válogatás nélkül átvettünk elemeket a két hagyományból. Ez nem szintézishez, hanem 

eklekticizmushoz vezet. Stratégiánk inkább az volt, hogy visszanyúltunk minden komoly társadalomelmélet 

elkerülhetetlen forrásához – az ember és a társadalom természetével kapcsolatos problémákhoz –, és ettől a 

ponttól szisztematikusan építkeztünk, felhasználva a két hagyomány relevánsnak bizonyult felhalmozódott 

meglátásait. Ez szükségessé tette új kérdések feltevését és a régiek újbóli megfogalmazását; szükségessé tette a 

kategorikus fogalmaktól a változó fogalmak felé való gyakori elmozdulást is. Bár nem volt lehetőségünk arra, 

hogy e kötetben a problémák többségével rendszerezett, kvantitatív formában foglalkozzunk, úgy próbáltuk 

megfogalmazni a hipotéziseket, hogy összeegyeztethetők legyenek a kvantitatív alapon történő ellenőrzéssel, és 

az adatokat prokvantitatívnak nevezhető formában írtuk le. Más szavakkal, arra törekedtünk, hogy a vizsgált 

összefüggésekben jelezzük a központi tendenciát és az eltérés mértékét. Tehát megközelítésünk mind 

módszertanilag, mind tartalmilag különbözik a régebbi hagyományoktól. 

Szalai Éva fordítása 

3. Frank Parkin: A társadalmi elzárkózás stratégiái az 
osztályok kialakulásában66

 

Bár az osztályokon vagy rétegeken belüli és a közöttük fennálló viszonyokról egyaránt elmondható, hogy 

valamilyen egységes rétegződési séma részei, hagyományosan teljesen különböző jelenségekként kezelik őket. 

Az osztályok közötti viszonyokban, függetlenül attól, hogy a tulajdonjogok, a hatalmi viszonyok vagy a 

munkamegosztás fogalmaiban ragadják-e meg őket, többnyire a társadalmi rendszer bizonyos általános 

jegyeinek kifejeződését látják. Az osztályokat általában páros, logikailag kimerítő kategóriák formájában 

ábrázolják – tulajdonosok és tulajdon nélküliek, fölé- és alárendeltek, kétkeziek és nem kétkeziek; olyan 

dichotómiák formájában, amelyek célja, hogy feltárják az alapvető törésvonalat vagy strukturális „hibát‖ a 

rétegződésben. 

Az osztályokon belüli megosztottságokat viszont általában nem ehhez hasonló, rendszerszintű elvek mentén 

gondolják el, és a legkevésbé sem úgy mutatják be, hogy ezekben a megosztottságokban az osztályok közötti 

viszonyokat szabályozó elvek működnek tovább. A leggyakrabban taglalt osztályokon belüli különbségekben 

mintha tisztán a nemzeti körülmények tükröződnének, és hiányoznak belőlük azok az általános tulajdonságok, 

amelyek osztály és osztály viszonyára jellemzők. A munkásosztály szociológiájában például az olyan 

kifejezésekben megmutatkozó különbségek, mint jómódú és hagyományos, régi és új, durva és tiszteletreméltó, 

világi és vallásos stb., inkább a modern kapitalizmus brit változatából, mint annak általános, rendszerszerű 

vonásaiból erednek.67 Ez a „kapitalizmus egyetlen országban‖ megközelítés talán azért látszik elfogadhatóbb 

                                                           
66Strategies of Social Closure in Class Formation. In Frank Parkin (szerk.): The Social Analysis of Class Structure. Tavistock, London, 1974, 
1-18. old. 
67Giddens például rámutatott, hogy az „új munkásosztály‖ fogalmának különböző országokban eltérő jelentése van. A francia szociológiában 

túlnyomórészt a szakképzett műszakiakra vonatkozik, míg Amerikában az „etnikailag szegényeket‖ jelölik vele. Brit kutatásokban a 
munkásosztály „nem hagyományos‖ részét jelöli. Lásd Giddens (1973, 192-197; 215-222)[bib_4]. Lásd még Hörning (1971).[bib_6] 
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keretnek a belső osztályviszonyok elemzéséhez, mint az osztályok közötti viszonyokéhoz, mert a két esetben 

meglepően különböző dolgokat tekintenek szociológiailag releváns problémának. Az osztályok közötti 

viszonyokat lényegileg antagonisztikusként fogják fel, olyan állapotnak, amely csak a dichotómia és a 

konfliktus nyelvezete segítségével írható le. Az osztályon belüli szinten viszont a versengésen alapuló harc 

hangsúlyozása átadja helyét a társadalmi differenciálódás finomságai iránti meglehetősen aggályos figyelemnek. 

A vizsgálat tárgyává itt (a munkásosztály esetében) az válik, hogy mik az életstílus és a társadalmi tudat, tovább 

(a középosztály eetében) a társadalmi összetétel és az elitrekrutáció különféle változatai. A szociológiai 

leleményesség egy olyan terület társadalmi körvonalainak feltérképezésére irányul, amelyen fegyverszünetet 

hirdetnek az omnium bellum contra omnes -ben.68 Ráadásul egy adott osztályon belül társadalmi 

differenciálódást olyan fogalmi kategóriákra hivatkozva elemezik, amelyek általában nem felelnek meg 

valóságosan létező, mobilizálható csoportoknak, és még kevésbé mondható el róluk, hogy szűkös erőforrásokért 

versengő társadalmi kollektivitásokat alkotnak. A létükben megalapozott társadalmi kategóriák és a tisztán 

formális vagy analitikus kategóriák használata közötti ellentéten mérhető le, mennyire tekinthetők más-más 

fogalmi megközelítést igénylő, eltérő jelenségeknek az osztályok közötti, illetve az osztályon belüli viszonyok. 

Az az erőteljes fordulat, amelynek során az osztályon belüli viszonyok elemzésének vezérelvévé a konfliktus 

helyett a társadalmi differenciálódás vált, jórészt annak a hatásos feltételezésnek tulajdonítható, hogy a 

társadalmi cselekvés csak akkor magyarázható konfliktusokkal, ha dichotóm keretbe helyezzük. Ahol az 

osztályokat duális, logikailag kimerítő kategóriákként határozzák meg, ott semmilyen adott kategórián belüli 

szembenállás nem értelmezhető a hagyományos értelemben vett osztálykonfliktus megnyilvánulásaként. Egy 

további nehézség, amely az osztály e prokrusztészi dualizmus formájában történő meghatározásából következik, 

a rétegződési rendszer döntő fontosságú középső szintjeinek elemzése során bukkan fel. Társadalmi csoportok 

besorolása két, logikailag kimerítő kategória egyikébe, nagy valószínűséggel teremt anomáliákat azon csoportok 

esetében, amelyeknek a cselekvései és nézetei eltérnek az egész osztály szempontjából jellegzetesnek tartott 

sztenderdektől. Így például, ha fizikai, illetve nem fizikai munkát végzők osztályait különböztetjük meg, akkor a 

fehérgallérosok alsó csoportjainak a középosztálybeli szakértelmiséghez sorolása nem egykönnyen egyeztethető 

össze azokkal a politikai és gazdasági folyamatokkal, amelyek hitelessé teszik a fehérgallérosok 

proletarizálódásának tételét. A probléma természetesen még súlyosabb a marxi osztályséma esetében, amelyben 

a fizetésből élő burzsoáziát a tőke-munka választóvonal tulajdon nélküli oldalára helyezik. Szükségképpen ilyen 

anomáliák születnek egy olyan meghatározási keret alkalmazásából, amelyben a bonyolult osztályviszonyokat 

azon az alapon gyömöszölik egy egyszerű zéróösszegű modellbe, hogy csak egy ilyen sémával ragadható meg 

az osztály konfliktusos lényege. 

A mai szóhasználat egy további problémája az, hogy az osztályokra vonatkozó terminológia nem egykönnyen 

ad teret a faji, etnikai, vallási és nyelvi közösségekhez kapcsolódó rétegek és törésvonalak elemzésének. A 

közösségeken belüli megosztottságokat rendszerint a kulturális sokféleség következményének, a különböző 

bőrszínű, hitű vagy nyelvű emberek közötti ellentéteket pedig konkrét történelmi tényezők hatásának, és nem a 

társadalmi rendszer lényegi attribútumainak tekintik.69 E különféle törésvonalak közös tulajdonságainak nem 

tulajdonítanak akkora elméleti jelentőséget, mint az osztály közös tulajdonságainak; sőt, minthogy az osztályt 

jellemzően az ipari társadalom rendszerszintű és egyetemes vonásának tartják, amely ennélfogva nem vezethető 

vissza sajátos kulturális attribútumokra, nagy a kísértés, hogy a közösségen belüli ellentéteket az osztályellentét 

torz változatának vagy az egyébként modern társadalom reziduális, anakronisztikus vonásának tekintsék.70 

Másfelől annak elfogadása, hogy a közösségeken belüli ellentétek sui generis valósággal bírnak, rendszerint 

olyan elméleti megközelítéshez kapcsolódik, amely szerint a tulajdonított törésvonalakat alapvetően más 

természetűnek kell tekinteni, mint az osztályok közötti törésvonalakat, és emiatt a kétfajta jelenség eltérő 

szociológiai terminológia felhasználásával értelmezendő.71 Aligha feltételezhető, hogy ennek az álláspontnak a 

vonzerejét ne növelnék az „osztály‖ terminus forgalomban lévő meghatározásainak és alkalmazásainak 

fogyatékosságai, hiszen a közösségi konfliktus nem egykönnyen sorolható be az osztályon belüli viszonyokat 

pusztán társadalmi differenciálódásként kezelő uralkodó felfogásba. 

                                                           
68Mindenki harca mindenki ellen – Thomas Hobbes jellemezte így a társadalmi állapotot – A ford. 
69Ennek elemzését ld. Lockwoodnál (1970)[bib_10]. 
70Az a felfogás, hogy a faji és etnikai törésvonal anakronizmus, természetesen a konvergencia-tétel szerves része: „A munkások különféle 

csoportjaira a preindusztriális társadalomban jellemző különbségek – faji és etnikai csoportok, nemi hovatartozás, lakóhely és család – 
eltűnőben vannak. Újfajta prioritások és tagolódások jönnek létre, a foglalkozások és munkafajták sokfélesége, a nemzeti hovatartozás vagy 

a szakszervezeti tagság alapján.‖ (Kerr et al. 1962, 250[bib_8]). Ennek az álláspontnak a bírálatára a fajok közötti viszony területén ld. 

Blumer (1965)[bib_1]. 
71A „plurális társadalom‖ fogalma nyilvánvaló példa az osztályelemzés másfajta megközelítésére. Ld. ismét Lockwood (1970)[bib_10]. 
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Röviden tehát kijelenthetjük, hogy a páros, logikailag kimerítő osztálykategóriák használata (bármi legyen is 

ezen osztályozás konkrét formája) bizonyos nehézségeket támaszt a rétegződési rendszer közbülső szintjeinek és 

az osztályokon belüli, különösen a közösségi jellegű viszonyoknak az elemzésében. Az osztályelemzés egy 

másik megközelítésének kiindulópontját, amely megőrzi a dichotómia hagyományos és szükséges 

hangsúlyozását, de annak korlátozó, zéró összegű kísérőjelenségei nélkül, a társadalmi elzárkózás weberi 

fogalmában találhatjuk meg. 

Társadalmi elzárkózáson Weber azt a folyamatot érti, amelynek során társadalmi kollektivitások oly módon 

törekednek a jutalmak maximalizálására, hogy a jutalmakhoz és az esélyekhez való hozzáférést kiválasztottak 

szűk köre számára tartják fenn. Ez maga után vonja, hogy meg kell határozni bizonyos felismerhető társadalmi 

vagy fizikai ismertetőjegyeket, amelyek igazolhatják a kizárást. Weber szerint bármely csoport-ismertetőjegy – 

faj, nyelv, társadalmi eredet, leszármazás – megfelelő alap lehet, amennyiben felhasználható arra, hogy 

„bizonyos esélyeket, mégpedig rendszerint gazdasági esélyeket monopolizáljanak‖ (Weber 1968: 342; magyarul 

ld. 1992: 39[bib_20]). „A szerveződésnek ilyen esetekben mindig az a törekvés a hajtóereje, hogy a résztvevők 

monopolizáljanak bizonyos gazdasági esélyeket, és ez a törekvés olyan más pályázók ellen irányul, akik 

valamilyen közös – pozitív vagy negatív – ismertetőjeggyel jellemezhetők. A cél mindig a kívülállókkal 

szembeni elzárkózás: az, hogy a kívülállókat valamilyen mértékig kizárják a szóban forgó (társadalmi és 

gazdasági) esélyekből.‖ (Weber 1968: 342; magyarul ld. 1992: 39[bib_20]). Társadalmi elzárkózásra a 

rétegződési rendszer bármely szintjén álló csoportok képesek, noha a kizárás céljából alkalmazott kritériumok 

az egyes csoportok esetében valószínűleg azoknak az elosztási rendszerben elfoglalt általános helyzetétől 

függnek. 

Az elzárkózás témájának Weber-féle kidolgozása meglepő módon nem kapcsolódik közvetlenül a rétegződés 

elmélete terén elért többi jelentős felfedezéséhez, noha az elzárkózás és a kizárás technikái voltaképpen a 

hatalommegosztás egyik oldalának foghatók fel, az pedig Webernél gyakorlatilag egyet jelent a rétegződéssel. 

Emiatt a fogalomnak az osztályok tanulmányozásában való hasznosíthatósága annak függvénye, hogy 

elfogadjuk-e az eredeti meghatározás bizonyos finomításait és bővítéseit. Első lépésünk ebbe az irányba az, 

hogy az elzárkózás fogalmát kiterjesztjük a versengő társadalmi cselekvés olyan más formáira is, amelyek célja 

a jutalmakra és esélyekre irányuló kollektív igények maximalizálása. Az erőforrások igénylésére irányuló 

stratégiák ily módon nem csak a társadalmi kirekesztés gyakorlatait foglalnák magukba, hanem azokat is, 

amelyekkel kívülálló státuszukra adott közvetlen válaszként maguk a kirekesztettek élnek. Mindenesetre aligha 

van értelme úgy mérlegelni a kirekesztő gyakorlat hatékonyságát, hogy figyelmen kívül hagyjuk a társadalmilag 

meghatározott ki nem választottak ellenlépéseit. Mint Weber rámutat, „az a közösségi cselekvés azután, amely 

ily módon az egyik fél részéről kialakul, a másik fél közösségi cselekvésének formájában megfelelő választ 

válthat ki azokból, akik ellen a dolog irányul‖ (Weber 1968: 342; magyarul ld. 1992: 39[bib_20]). Más 

szavakkal, a kirekesztés elvéből következő uralmi mintázattal szembeni ellenállásra irányuló kollektív 

erőfeszítések joggal tekinthetők a társadalmi elzárkózás-egyenlet másik oldalának. Ez az értelmezés ténylegesen 

megtalálható Webernél is a „közösségi elzárkózás‖ tárgyalásánál, amely, mint Neuwirth (1969)[bib_15] 

kimutatta, közvetlenül érvényes a kirekesztettek – azaz a „negatívan privilegizált rendek‖ – kollektív 

cselekvésének e formáira. Az iménti rövid megjegyzéseknek elegendőnek kell lenniük az eredeti 

fogalomhasználat eltorzításának rituális ellentételezésekéhez, bármennyire elégtelennek fogják is tartani azok, 

akik az elméleti tevékenységet a szövegmagyarázattal azonosítják. 

Az a fenti elgondolás, hogy a társadalmi elzárkózás két különálló, egymást kölcsönösen feltételező 

cselekvéstípusra vonatkozik, formálisabb megfogalmazásban azt jelenti, hogy különbséget tehetünk az 

erőforrásokra való igény érvényesítésének két általános stratégiája között: az egyik a kirekesztés,a másik a 

szolidarizmus72 hatalmára épül. Ezeket nevezhetjük a társadalmi elzárkózás két alapformájának, amelyek közül 

az elsőnek vannak bizonyos, nemsokára meghatározandó altípusai is. 

A kirekesztés stratégiái tekinthetők minden rétegződési rendszerben az elzárkózás fő formájának. E stratégiák 

közös eleme egy adott társadalmi csoportnak az a törekvése, hogy az alávetés folyamata révén – vagyis azáltal, 

hogy saját maga alatt létrehozza a ki nem választhatók csoportját vagy rétegét – megőrizze vagy fokozza 

kiváltságait. Ha az alávetetteknek is sikerül lezárniuk a fennmaradó jutalmakhoz és esélyekhez való hozzáférést, 

ily módon megtöbbszörözve az alrétegek számát, akkor a rétegződési rendszer a politikai széttagolódásnak 

ahhoz az állapotához közelít, amely a legtávolabb áll az osztályok polarizációjának marxista modelljétől. A 

hagyományos kasztrendszer és az etnikai közösségek rétegződése az Egyesült Államokban szemléltetik 

legvilágosabban az elzárkózásnak ezt a mintáját, jóllehet hasonló folyamatok könnyen felfedezhetők olyan 

társadalmakban is, amelyekben szembeötlőbb az osztályok szerinti tagolódás. 

                                                           
72Olyan társadalmi szerveződés, amely a szolidaritáson alapul – a szerk. 



 III. HATALOM ÉS TÁRSADALMI 

RÉTEGZŐDÉS: NEOMARXISTA 

ÉS NEOWEBERIÁNUS 

ELMÉLETEK 

 

 94  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az elzárkózásnak azok a stratégiái, amelyekre itt a szolidarizmus általános kifejezésével utalunk, az olyan 

kirekesztett csoportok kollektív válaszának tekinthetők, amelyek maguk nem képesek arra, hogy kirekesztés 

révén maximalizálják erőforrásaikat. Az elzárkózás e két módja között az a döntő különbség, hogy a kirekesztés 

technikái mintegy lefelé gyakorolnak olyan politikai nyomást, amelynek révén a csoportelőnyök a sikeresen 

alacsonyabb rendűnek definiálható kollektivitások kárára biztosíthatók; ezzel szemben a szolidarizmus stratégiái 

annyiban felfelé ható nyomást fejtenek ki, hogy az erőforrásokra támasztott igények a kiváltságosabb rétegek 

részének csökkenésével fenyegetnek. Így amíg a kirekesztés az elzárkózásnak a rétegződési rendszert 

megszilárdító formája, addig a szolidarizmus az elbitorlás fenyegetésével potenciális kihívást jelent a fennálló 

elosztási rendszerrel szemben. 

Mindez jelzi, hogy az elzárkózás nyelve könnyen lefordítható a hatalom nyelvére. Az elzárkózás módjai a 

hatalmi mozgósítás olyan eszközeiként foghatók fel, amelyek az erőforrásokkal és esélyekkel kapcsolatos 

igények érvényesítését szolgálják. Ha a hatalmat az elzárkózás egyik lényegi jellemzőjének tartjuk, akkor 

legalábbis szakítanunk kell azokkal a terméketlen próbálkozásokkal, amelyek a hatalom „helyének‖ 

meghatározására irányultak, és Weber közismertebb, de merőben semmitmondó hatalomdefiníciójából indultak 

ki, miszerint a hatalom szembenálló akaratok mindenütt jelenlevő harcáról szól. Sőt, amikor a hatalmat az 

elzárkózás elveinek összefüggésében tárgyaljuk, arra is felbátorítva érezzük magunkat, hogy olyan dichotómia 

mentén próbáljuk meg újragondolni az osztályfogalmat, amelyre – mint hamarosan kiderül – nem jellemző a 

mostani modellek rugalmatlansága. Itt azonban szemléltetésül csak annyit szükséges elmondanunk, hogy a 

burzsoázia és a proletariátus közötti ellentét, klasszikus és modern formájában egyaránt úgy fogható fel, mint 

olyan kollektivitások közötti konfliktus kifejeződése, amelyeket nem a termelési folyamatban elfoglalt helyük, 

hanem az elzárkózás uralkodó módozataihoz – a kirekesztéshez és a szolidarizmushoz – való viszonyuk szerint 

határozunk meg. Ebből a nézőpontból a rétegződési rendszerben jelentkező alapvető törésvonalat olyan helyként 

határozhatjuk meg, ahol az elzárkózás egyik stratégiáját egy gyökeresen másféle váltja fel. Más szóval, bármely 

rétegződési rendszer fő szerkezeti hibája azon a ponton található, ahol a hatalom szervező elvei és iránya 

megváltoznak. Ez a metaforákkal való játék most utat engedhet gondolatmenetünk konkrétabb kifejtésének. 

3.1. 1. A társadalmi elzárkózás mint kirekesztés 

Mint korábban megjegyeztük, minden rétegződési rendszerben a kirekesztési stratégiák alkotják az elzárkózás fő 

formáját. Az uralkodó csoportok felemelkedése és megszilárdulása történetileg úgy következett be, hogy az 

értékesnek tekintett erőforrásokhoz, a földhöz, az ezoterikus tudáshoz vagy a fegyverekhez való hozzáférés 

kiválasztottak olyan szűk körére korlátozódott, akik bizonyos társadalmi jegyekkel tűntek ki. Nyilvánvaló 

példája az ilyen fajta elzárkózásnak az újkori európai történelemben az arisztokratikus uralom és az erőforrások 

olyan ellenőrzése, amely a leszármazás szabályait követi. A kirekesztés polgári formáinak hatékonysága ezzel 

szemben jellemzően nem származási vagy hasonló csoportjellemzőkön alapul, hanem inkább azon, amit Weber 

az „értékek iránti racionális elköteleződésnek‖ nevezett. A kirekesztés ilyen elköteleződésen alapuló formáiról 

elmondható, hogy azokra az osztályokra vagy hasonló alakzatokra jellemzők, amelyeknek politikai szempontból 

nem annyira az a fő sajátossága, hogy biztosítani igyekeznek a státuszok átadását az egyenes ági 

leszármazottaknak, hanem inkább az, hogy fenntartják maguknak az utódok kinevezésének jogát. A középkori 

egyház és a szovjet kommunista párt olyan uralkodó csoportokra kínálnak példát, amelyekben a toborzás és 

kirekesztés kritériumait úgy határozzák meg, hogy a folyamatosságot megfelelő helyettesek kinevezése, és nem 

egyszerűen a pozícióknak a rokonokra történő átruházása biztosítja.73 A „kinevezésen alapuló osztályok‖ ily 

módon olyan kirekesztési szabályok termékei, amelyek inkább egyének konkrét ismertetőjegyeit, mint 

társadalmi kollektivitások általános ismertetőjegyeit veszik alapul. Ezzel szemben az emberek kollektív módon 

meghatározott tulajdonságaira épülő kirekesztési gyakorlatok jellemzően a „reprodukción alapuló osztályok‖ 

elzárkózási stratégiáit alkotják, minthogy az egyénivel szemben a csoportjellegzetességek hangsúlyozása a 

leghatékonyabb módja annak, hogy a kiváltságokat az egyívásúak örököljék, függetlenül attól, hogy 

leszármazással, bőrszínnel, vallási hovatartozással, nyelvvel vagy bármi mással határozzuk meg őket. 

Ennek fényében helyesebbnek tűnik, ha a kinevezésen és a reprodukción alapuló osztályok közötti ellentétet egy 

ennél általánosabb megkülönböztetésnek – a kirekesztés individualista, illetve kollektivista szabályainak – 

kifejeződéseként fogjuk fel.74 Ez a megkülönböztetés nemcsak az osztályok toborzását és az örökösödést 

                                                           
73Erre utal Orwell a kommunista pártoligarchiát elemezve: „Az oligarchikus uralom lényege nem az apáról fiúra való öröklés, hanem egy 

bizonyos világnézetnek s egy bizonyos életmódnak a maradandósága, amelyet a halott az élőre kényszerít. Egy uralkodó csoport uralkodó 

csoport lesz mindaddig, amíg ki tudja jelölni jogutódait. A Párt nem vérének, hanem önmagának örökletessé tételével törődik. Nem fontos, 
hogy ki gyakorolja a hatalmat, feltéve, hogy a hierarchikus struktúra mindig ugyanaz marad.‖ (Orwell 1949, 215; magyarul: 1989[bib_17]). 
74Ez jobb megkülönböztetésnek tűnik, mint a tulajdonított és elért státusz közismertebb ellentéte. A „tulajdonított státusz‖ kifejezés bizonyos 

állandó társadalmi vagy fizikai ismertetőjegyek (bőrszín, életkor, nem stb.) alapján történő kirekesztésre utal, míg a „kollektivista‖ jelző 
általánosabb érvényű kirekesztésre vonatkozik, amelyet az egyén ilyen vagy olyan feltételezett csoporttagsága igazol. Az „elért státusz‖ 
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meghatározó folyamatokra utal, hanem azokra az eszközökre is, amelyek segítségével a közjavakhoz és 

általában a társadalmi erőforrásokhoz való hozzájutást ellenőrzik. Egyáltalán nem elegendő azzal definiálni egy 

osztályt, hogy nem juthat hozzá a termelőerők tulajdonához, akár tulajdonjog, akár ellenőrzés formájában. A 

kirekesztésnek ez a formája ugyanis nem szükségképpen jár együtt a politikai és állampolgári jogokhoz, a 

lakhatáshoz, az oktatáshoz és a munkamegosztáson kívüli állami erőforrásokhoz való korlátozott hozzáféréssel. 

Mindenesetre az, hogy a „munkás‖ mint kollektív eredetű státusz, amelyet a tulajdonból való kirekesztés teremt 

meg, milyen mértékben zár ki embereket és családjukat más társadalmi erőforrásokhoz és esélyekhez való 

hozzáférésből, az empirikus kérdés, amelynek megválaszolása kétségkívül történetileg és országonként más és 

más. Az osztályok létfeltételeiben az elmúlt több mint egy évszázad során bekövetkezett változások sok 

tekintetben fokozatos elmozdulással jártak a kirekesztés kollektivista formái felől az individualista formák felé, 

s emiatt az osztálystigmák kevésbé súlyos következményekkel járnak a munkahelyen kívüli társadalmi 

viszonyokra nézve. A politikai kirekesztés szabályainak megváltozása és az állampolgári jogok fokozatos 

kiterjesztése jelzik ezt az átmenetet a társadalmi elzárkózás azon formái felé, amelyek a csoport-ismertetőjegyek 

helyett inkább egyéni ismertetőjegyekre épülnek. A polgárság hosszú harca az arisztokrácia ellen szintén 

felfogható az előbbi arra irányuló próbálkozásának, hogy individualista kritériumokkal váltsa fel a kirekesztés 

tisztán kollektivista szabályait – például amikor a toborzás patrónusi rendszerét a nyilvános versenyvizsgák 

váltották fel. 

A kirekesztés individualista szabályai abban a társadalmi gyakorlatban csúcsosodtak ki, amelyet Miller 

(1967)[bib_13] „bizonyítvány-központúságnak‖, vagyis a munkamegosztás értékes pozícióiba való bejutás 

vizsgabizonyítványokkal történő szabályozásának nevezett. Az ilyen gyakorlat politikai indoka az, hogy konkrét 

személyes tulajdonságokat és ismertetőjegyeket alapul véve, meg lehet fogalmazni a kiválasztás és kirekesztés 

általános kritériumait, a kinevezésen alapuló osztályokat a reprodukción alapuló osztályokkal szemben előnyben 

részesítő klasszikus liberális felfogáshoz igazodva. A bizonyítvány-központúságnak stratégiája annyiban jól 

megfelel ennek az eszménynek, hogy a vizsgakövetelmények állandó emelése, mint a hivatásrendi 

középosztályba való belépés ellenőrzésének eszköze, jelentős kockázatokkal jár a pozíciók jelenlegi betöltőinek 

leszármazottaira nézve. Mint Miller munkája rámutat, a legtöbb fejlett országban csak mintegy ötven 

százalékban sikeres a létező elitnek az a törekvése, hogy saját gyermekei újratermeljék a státuszát, ami arra utal, 

hogy a jó helyre születetteknek „nincs szilárd pozíciójuk a társadalom felső régióiban‖ (Miller 1960: 50 

[bib_12]). Ugyanakkor nem kétséges, hogy az individualista kirekesztés és osztályba sorolás liberális eszménye 

csak akkor érhető el teljes mértékben, ha a „bizonyítvány-központúság eszközét‖ egyetlen társadalmi csoport 

sem sajátítja ki magának. Ha az egyéni képességek és a teljesítménymércék közötti viszonyt eltorzítja az, amit 

Bourdieu (1973)[bib_2] örökölhető „kulturális tőkének‖ nevez, akkor a vizsgák és bizonyítványok útján történő 

osztályszelekciónak, akarva-akaratlan, a kollektivista kirekesztés és osztály-újratermelődés lesz a tényleges 

eredménye.75 Az általános szabályok alkalmazásával történő kirekesztés individualista kritériumai tehát 

mindaddig nem képesek garantálni az igazságosság liberális feltételeit, ameddig az állam eltűri az egyén 

teljesítőképességét közvetlenül befolyásoló, társadalmilag örökölt fogyatékosságok és könnyítések 

közrejátszását. A helyzet nagyon hasonlít a politikai kirekesztésnek a 19. századból ismert helyzetére. A 

választójog elnyerését hasonlóképpen a tulajdonlás és a lakóhely látszólag individualista szabályai határozták 

meg, és nem az osztályhoz tartozás egyszerű megállapítása. Azok a munkások, akik eleget tudtak tenni a 

jegyzékbe vétel követelményeinek, szavazhattak, míg azok a polgári származásúak, akik erre nem voltak 

képesek, nem szavazhattak. A politikai kirekesztés így tökéletesen összhangban állónak látszott a kollektivista 

diszkrimináció polgári elutasításával. Csakhogy e berendezkedés igazságossága azon egyenlőtlen feltételek 

hallgatólagos figyelmen kívül hagyásának függvénye volt, amelyek biztosították, hogy várhatóan csak kevesen 

érjék el a politikai bekerüléshez szükséges szintet.76 Ez nem pusztám hasonlít a szelektív tesztek segítségével 

történő oktatási kirekesztés modern esetéhez, hanem ugyanezen elv kiterjesztése. Mindegyik esetben az 

elosztási igazságosság olyan értelmezéséről van szó, amelyben az individualista retorika és az osztályba sorolás 

elvei homályban hagyják a de facto kollektivista kirekesztést és az osztály újratermelődését. 

                                                                                                                                                                                     
kifejezés annyiban különösen alkalmatlan, hogy a társadalmi szelekció olyan módját feltételezi, amely „diszkriminációmentes‖ 

igazságosság-mércékre épül. Ez olyannyira igaz, hogy sok szerző a tulajdonított státuszok csökkenő és az elértek növekvő súlyát 

hallgatólagosan az erkölcsi haladás jeleként fogja fel. Ez elhomályosítja azt a tényt, hogy itt valójában a diszkriminációs céllal alkalmazott 
kritériumokban bekövetkezett változásról van szó. 
75Bourdieu (1973)[bib_2] szerint Franciaországban „…a tudományos piac általában aszerint szentesíti és termeli újra a kulturális tőke 

eloszlását, hogy a tudományos sikert hozzáigazítja a család által átörökített kulturális tőke mennyiségéhez…‖ (86). Azt, hogy az oktatási 
rendszer a középosztály monopóliuma „elleplezi a kiválasztás tökéletesen demokratikusnak tekintett módszere, amely csak az érdemet és a 

tehetséget veszi figyelembe…‖ (85). Lásd még Jane Marceau tanulmányát az Education and Social Mobility in France című kötetben. 
76Moorhouse (1973)[bib_14] hívta fel a figyelmet arra, milyen technikák segítségével tagadták meg, az általános választójog politikai 
retorikája ellenére 1918-ig a munkásosztály egy jelentős részétől a választójogot. 
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E helyzet liberális bírálata érdekes módon hasonló elvi következetességről árulkodik. A liberális felfogás 

lényege, hogy a kirekesztés szabályai csak annyiban álljanak összhangban az igazságosság mércéivel, 

amennyiben olyan képességek és teljesítmények alapján sikerül különbséget tenniük egyének között, amelyek 

nem a társadalmi átörökítés következményei. A liberális reformereknek a választójogi megszorítások elleni 

kampánya így lel modern megfelelőjére a „felzárkóztató oktatásért‖ folytatott különböző kampányokban, 

amelyek célja, hogy a bizonyítványokért folytatott versengés során segítsék a hátrányos helyzetű fiatalokat 

középosztálybeli versenytársaikkal szemben. Mindkét törekvést annak vágya élteti, hogy a kirekesztés 

gyakorlata, a szigorúan társadalmi jellegű emberi adottságokat elnyomva vagy tagadva valóban 

összeegyeztethető legyen a polgári individualizmus tanaival, s így összhangban álljon azzal a durkheimi 

eszménnyel, amelyben „a társadalmi egyenlőtlenségek pontosan a természeti egyenlőtlenségeket fejezik ki‖ 

(Durkheim 1964: 377; magyarul ld. 2001: 373[bib_3]). 

Ha a kirekesztés gyakorlata az individualista-kollektivista dimenzióban mozog, akkor a kirekesztett csoportok 

társadalmi jellegének ezen irányzatok egyikéhez vagy a másikához kell kapcsolódnia. Ideáltipikus esetben az 

elzárkózás teljesen kollektivista szabályai merőben negatív státusszal jellemezhető közösségi helyzetet 

teremtenének, amelyre a legjobb példa az apartheid rendszer, bár minden olyan társadalmi csoport helyzete a 

közösségi pólushoz közelít, amelynek kirekesztése jórészt a bőrszín, a vallás vagy a nyelv sajátosságaira épül. A 

másik szélső esetet az elzárkózásnak az a gyakorlata képviseli, amely teljesen individualista kritériumokra épül, 

és ily módon olyan helyzetet eredményez, amely a státuszok szegmentáltságával jellemezhető – burkoltan ez a 

modell jelenik meg az egymástól elkülönült rendekből álló, osztályok nélküli társadalom képzetében. Nem fiktív 

társadalmakban a kirekesztés individualista és kollektivista módozatai mindig együtt léteznek, jóllehet más-más 

kombinációkban, és így a lehetséges osztályhelyzetek tényleges skálája a közösségi és a rendi pólusok 

megszabta határok között történetileg és országonként is változik. A proletariátus általános osztályhelyzetében 

az elmúlt évszázad során bekövetkezett változások ezért a közösségitől a rendi pólus felé történő 

elmozdulásként írhatók le; azaz olyan helyzet jön létre, amelyben a „munkás‖ mint kollektív kategória, negatív 

társadalmi következményeit tekintve kevésbé lesz meghatározó. 

Másként ez úgy fogalmazható meg, hogy a kirekesztés uralkodó módjában bekövetkezett változások 

egyenértékűek a kizsákmányolás jogi és politikai alapjaiban bekövetkezett változásokkal. Kizsákmányoláson itt 

olyan intézményes gyakorlatot értünk, amelynek segítségével társadalmi csoportok úgy próbálnak jutalmakat 

maximalizálni, hogy valamilyen alapon elzárnak mások elől erőforrásokat és esélyeket. Függetlenül attól, hogy 

a kirekesztéshez választott kritérium a tulajdonlás, az ellenőrzés, a vizsgaeredmény, a bőrszín vagy a hit-e, a 

szóban forgó folyamatok általában olyanok, hogy egyértelműen kizsákmányolásról árulkodnak, vagyis a 

hatalom lefelé irányuló gyakorlásáról, amelynek célja az, hogy alávetett csoportokat hozzon létre. Azáltal, hogy 

a kizsákmányolást ily módon, a kirekesztő gyakorlat lényegi vonásaként határozzuk meg, a lehető legélesebben 

szembeállítjuk az elzárkózás szolidarisztikus stratégiájával, amelynek általános célja az elbitorlás. 

3.2. 2. A társadalmi elzárkózás mint szolidarizmus 

A szolidarizmus olyan általános kifejezés, amely a kirekesztett csoportok elzárkózási kísérleteit jelöli, legyen 

szó akár osztály-, akár közösségi jellegű csoportokról. Lévén, hogy általában nélkülözik a jogi vagy állami 

támogatást, a szolidaritási erőfeszítések erősen függenek a kirekesztettek társadalmi mozgósításra való 

képességétől. Mint Olson (1965)[bib_16] rámutatott, tisztán önkéntes egyesületek esetében különlegesen nehéz 

egyéneket közös célok érdekében mozgósítani. A racionális számítás mindig fenyegetést jelent a szolidaritáson 

alapuló cselekvések számára, így az elzárkózás e módjának hatékonysága végső soron mindig azon múlik, hogy 

fenyegetik-e fizikai vagy egyéb szankciók a vonakodókat. A szolidarizmus hatalma ezért talán annyiban 

törékenyebb a kirekesztésénél, hogy a szervezettség és a társadalmi ellenőrzés oltárán olyan súlyos áldozatot 

kell hozni érte, amilyent a másik esetben nem, és mivel a kirekesztés társadalmi költségeit főleg az állam viseli, 

nem pedig azok, akik hasznot húznak belőle. Mindenesetre a kirekesztő gyakorlatok nem igényelnek 

ugyanolyan intenzív társadalmi együttműködést, mert nem keltenek ugyanolyan fokú feszültséget egyéni és 

csoportérdek között; kirekesztő csoportoktól némileg idegen a sztrájktörés problémája. Ebből az a hipotézis 

következhet, hogy a kirekesztésen alapuló elzárkózási formákat általában előnyben részesítik a szolidáris 

gyakorlattal szemben, emiatt várható, hogy az utóbbira akkor kerül sor, ha kirekesztő stratégiákkal nem sikerül 

maximalizálni az esélyeket. 

A szolidarisztikus erőfeszítések célja mindig az erőforrások elbitorlása abban az értelemben, hogy a jutalmakra 

támasztott igény, ha sikerrel jár, rendszerint csökkenti némileg a fölérendelt csoportoknak járó részt. A 

lehetőségek tárháza itt persze a csekély mérvű újraelosztástól a tulajdon teljes elkobzásáig terjed. Bármi legyen 

is azonban az elbitorlás szándékolt mértéke, általában az elosztási igazságosságnak nem olyan a mércéit veszik 
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alapul, amelyek tökéletes összhangban vannak kirekesztés szabályaival. Kisebbségi közösségek esetében, 

például, a társadalmi elzárkózás aktusai rendszerint arra irányulnak, hogy a kirekesztés kollektivista szabályait 

individualista szabályokkal váltsák fel, s ezáltal megkérdőjelezzék az erőforrások többségi monopóliumát. Erre 

a fajta cselekvésre a kisebbségi csoportok polgárjogi mozgalmai kínálnak példát, amelyekben a társadalmi 

befogadás célja a kollektív diszkriminációból fakadó kiváltságok szerkezetének leleplezése. Minthogy ezek az 

igények jól összeférnek a liberalizmus individualista tanaival, a kirekesztett közösségek integrációs követeléseit, 

legalábbis elvben, az uralkodó többség befolyásos csoportjai rendszerint tökéletesen jogosnak tartják;77 a „fehér 

liberalizmus‖ jelenségének a kollektivista kirekesztés minden helyzetében van megfelelője, akármire épüljön is 

ez a kirekesztés. 

Tiszta osztályhelyzetekben a szolidarista elzárkózás rendszerint ipari és politikai irányba ágazik el. A 

szolidarizmus formális politikai kifejeződése természetesen a tömegpárt, egy olyan mozgalom, amelynek 

társadalmi programja általában nagyon hasonlít az igazságosság klasszikus liberális eszményeire, amelyek az 

„egyenlő esélyek‖ jelszavában fejeződnek ki. Tulajdonképpen nem nagy túlzás a szociáldemokráciát ama 

politikai hagyomány örökösének tekinteni, amely megpróbálja megteremteni egy valódi kinevezésen alapuló 

osztályrendszer előfeltételeit – ami a soraiban lévő bizonyítvány-központú réteg hatásával is magyarázható. 

Ipari téren a szolidarizmus szinte kizárólag a tőke és a munka közötti, elosztással kapcsolatos ellentétre és a 

vállalatvezetés hatalmának kordában tartására korlátozódik. Mintha az osztályok közösségi összetevőinek régóta 

tartó háttérbe szorulása együtt járna azzal, hogy elzárkózás ipari vonatkozásai egyre fontosabbakká válnak a 

politikai vonatkozásokkal szemben. A kirekesztés tisztán kollektivista szabályaitól való régóta tartó eltávolodás 

rendszerint olyan osztályhelyzetet eredményez, amelyben a közösségi státusz totalizáló jellege, bármennyi 

lehetőséget hordoz is magában egy valóban mindenkire kiterjedő politikai identitás tekintetében, átadja a helyét 

egy némileg töredezettebb állapotnak, amelyben a munkamegosztásból eredő, elkerülhetetlenül frakciókhoz 

kötődő érdekek nyújtják a cselekvés fő ösztönzőjét. Részben e helyzetre válaszul, részben pedig a Michels által 

leírt öntörvényű folyamatoknak a következtében kérdésessé válik, hogy a politikai tömegpárt képes-e a 

kirekesztett osztály kollektív tudataként működni – ebben a helyzetben a szolidarizmus ipari formái, a politikai 

élet elemi formáiként valószínűleg egyre fontosabbá válnak. De annak ellenére, hogy a tömegpárt betagolódása 

a politikai gépezetbe és a kirekesztő osztály várakozásaiba növelheti annak valószínűségét, hogy maga az ipari 

harctér is átpolitizálódik, az ipari szolidarizmus csak kolátozott mértékben képes betölteni a politikai vákuumot. 

Az itt jelentkező legfőbb kihívás nem alkotmányos természetű, hanem olyan, amelyik valójában az elosztási 

igazságosság piaci rendszerét vonja kétségbe. Egyre inkább az a helyzet, hogy az ipari szolidarizmus 

hatékonysága nem egyszerűen a társadalmi mozgósításra, hanem egyszersmind a társadalmi és gazdasági 

fennakadások előidézésére való képesség függvénye is. Noha a munkamegtagadással való fenyegetőzés mindig 

is a szervezett munkásság rendelkezésére álló fő fegyver marad, valószínűnek látszik, hogy a funkciók fokozódó 

interdependenciája a fejlett technológia körülményei között bizonyos csoportokat példátlan alkuerővel ruház fel. 

Egy sor kulcsiparágban a munkásoknak, „felforgató képességük‖ révén olyan eszköztár van a kezében, amely 

teljesen eltér a szervezettségből következő lehetőségektől. Más szavakkal, az elzárkózás szolidarizmusra épülő 

formáinak hatékonyságát nem pusztán a kollektív cselekvésre való képesség szabja meg, hanem a termelés 

tisztán esetleges vonásai is. Minthogy szemmel láthatóan a rendszeren belüli elhelyezkedés egyre fontosabbá 

válik a szervezés, a vezetés vagy az aktivizmus sajátosan társadalmi tényezőivel szemben, jó érvek szólnak 

amellett, hogy negyedik dimenzió gyanánt ezt is hozzáadjuk Lockwood háromosztatú osztálydefiníciójához 

(Lockwood 1958[bib_9]). Manapság legalábbis szükségesnek látszik rámutatni arra, hogy a jutalmakra 

támasztott igény piaci kritériumokon, például ritka szaktudáson alapuló fajtája eltér a felforgató képességen 

alapuló fajtájától. A kétfajta igényből élesen ellentétes elosztási elvek következnek, ami drámai kifejeződést 

nyer a kirekesztő csoportok azon erőfeszítéseiben, hogy zsarolásként bélyegezzék meg a szolidarizmusnak 

ezeket a hatékony formáit.78 Ennek oka, hogy a gazdasági és társadalmi fennakadások fenyegetésével 

végrehajtott elbitorlás nemcsak a piaci elosztási elveket kérdőjelezi meg, hanem, közvetve a kirekesztés 

mindazon stratégiáit is, amelyek egyszerre következnek ezekből az elvekből és meg is erősítik őket. Ebben a 

közvetített kihívásban rejlik az ipari szolidarizmus fő politikai jelentősége. 

                                                           
77Természetesen nem csak ilyen politikai reakció képzelhető el a kirekesztett közöségi csoportok részéről; visszatérő jelenség a meglévő 

nemzetállam keretei közül való kilépés is, ezt példázzák a kisebbségek szeparatista mozgalmai Ulsterban, Francia Kanadában, Belgiumban 

és az Egyesült Államokban. Érdekes viszont, hogy e mozgalmak fő politikai eredménye az lett, hogy az uralkodó csoport bizonyos 
engedményeket nyújtott az integráció tekintetében. 
78Ld. például azt, ahogy Roberts professzor nemrég elítélte „az iparnak és a közösségnek való károkozás szeszélyes képességére épülő 

alkuerő durva alkalmazását‖ (Roberts 1972: 269). „A magas tőke-munka aránnyal, alacsony szintű raktárkészlettel, még szorosabban 
integrált termelési és elosztási rendszerekkel járó fejlett technológia körülményei között az alkuerő egyensúlya eltolódott azon csoportok 

javára, amelyek készek kihasználni ezt a kritikus stratégiai helyzetet‖ (266). Ezért „Az igazán kritikus kérdés az, vajon a társadalom kibírja-

e a korlátlan kollektív alku kiterjedésével járó feszültséget‖ (269). Érdekes módon hasonló aggályok nem merülnek fel a bizonyítvány-
központúságból vagy a tulajdonra épülő elzárkózásból fakadó alkuerővel kapcsolatban. 
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Érdekes módon abban, hogy ez az álláspont formálisan egyáltalán nem artikulálódik, valószínűleg a szervezett 

munkásmozgalmon belüli bizonytalanság tükröződik: elfogadható-e a felforgató képesség az elosztás egy 

másfajta mércéjeként, tudván, hogy ez hasonló vagy akár nagyobb egyenlőtlenséget szülhet a munkásosztályon 

belül, mint amilyenre a piac képes. A jelenlegi helyzet egyes elemzései szerint, a munkásosztályon belüli éles 

törésvonal mögött, a termelésben központi, illetve marginális szerepet játszó csoportok közötti ellentét húzódik 

meg: egyik oldalon vannak azok, akik képesek a társadalmi elzárkózásra, a másokon pedig az új „pauper‖ 

osztály, amelynek nincsenek befolyásolásra alkalmas eszközei.79 Még ha fenntartásai vannak is valakinek az 

efféle elemzésekkel szemben, annak megvilágítására bizonyára alkalmasak, hogy a szolidarizmus tisztán ipari 

formái mennyire nehezen alakíthatók át egy kirekesztett osztály egészének nevében folytatott politikai 

cselekvéssé. Figyelemre méltó, hogy alig mutatkoznak jelek arra, hogy összehangolt lépések történnének az 

ipari nyomásgyakorlásnak a kirekesztés teljes intézményi gépezetével – és nemcsak az elosztást érintő 

következményeivel – szembeni nyílt támadásra való felhasználása érdekében; ez vélhetően jelzésértékű a 

társadalmi egyenlőtlenség szilárdságát illetően. 

3.3. 3. Elemzés 

Tanulmányomban azt fejtem ki, hogy a rétegződési rendszerben mutatkozó alapvető törésvonal a társadalmi 

elzárkózás két ellentétes módozatának, a kirekesztésnek és a szolidarizmusnak a szembenállásából fakad. Ez 

felveti azt a lehetőséget, hogy a burzsoázia és a proletariátus közötti különbséget, például, a társadalmi 

cselekvés ellentétes elvei, és nem a kollektivitások formális attribútumaiban meglévő eltérések segítségével 

ragadjuk meg. Az elzárkózás fogalma az osztály folyamatszerű vonásaira utal, ezáltal az osztályképződés 

mögöttes elveire irányítja a figyelmet. A folyamatra helyezett hangsúllyal kellően figyelembe vehető az 

osztályszerkezet lényegi cseppfolyóssága, ami a szokványos dichotómiákban nem könnyen ragadható meg. 

Konkrét csoportoknak két kategória valamelyikébe történő besorolása anomáliákat eredményez az olyan 

csoportok esetében, amelyeknek a cselekvései és a nézetei jelentősen eltérnek az egész osztályra jellemzőnek 

tekintett általános mintától. Ezek az anomáliák nemcsak a marxista tulajdonkategóriák kontextusában 

bukkannak fel, hanem a hagyományosabb fizikai/nem fizikai sémában is, még konkrétabban pedig a rétegződési 

rendszer középső szintjeinek elemzésében. Egyesek számára az efféle prokrusztészi bánásmódból fakadó 

dilemmák talán elfogadható árnak tűnnek azokért az elméleti előnyökért, amelyek abból származnak, hogy a 

dichotóm modellek alkalmazása kihangsúlyozza az osztályok konfliktusos elemeit. Talán úgy látják, hogy az 

ilyen modellek elvetése egyenértékű volna az osztályfogalom megszűntetésével és azzal, hogy helyére a puszta 

rendi tagolódás fogalma kerül, annak minden integrációt és konszenzust sejtető felhangjával együtt. 

Tanulmányomban arra az álláspontra helyezkedtem, hogy a dichotómia valóban megfelelő eszköz az osztály 

elemzésére, de ennek az eljárásnak nem lényegi követelménye a logikailag kimerítő kategóriák használata. Az 

osztályoknak a társadalmi elzárkózás folyamataira alapuló meghatározása voltaképpen annyit jelent, hogy 

megtartjuk a konfliktus nélkülözhetetlen elemét anélkül, hogy a formális dichotómia merevségéhez 

folyamodnánk. Fel kell ismernünk, hogy a társadalmi kollektivitások, az erőforrásokkal kapcsolatos igényeiket 

maximalizálva az elzárkózás kettős stratégiáit alkalmazhatják, s rendszerint alkalmazzák is. Jóllehet bármely 

csoport osztályjellegét elsődleges elzárkózási módja szabja meg, ez korántsem zárja ki eleve annak lehetőségét, 

hogy ellenkező irányú kiegészítő stratégiákat alkalmazzon. Sőt, az osztályok szemmel látható anomáliái talán 

éppen bizonyos csoportok azon törekvéséből fakadnak, hogy egyaránt folyamodjanak a szolidarizmus és a 

kirekesztés gyakorlatához. A munkásarisztokrácia különleges helyzete az osztályszerkezetben például abból 

fakad, hogy egyszerre alkalmaz bizonyos kirekesztő technikákat, amilyen például az inasrendszer, amelynek 

célja, hogy korlátozza a képzettséget igénylő szakmákba való bekerülést, és tisztán szolidáris jellegű elzárkózási 

stratégiákat, amelyek az erőforrásoknak a tőke és munka közötti újraelosztására irányulnak.80 

A „fehérgalléros proletariátus‖ osztályhelyzetében fellelhető kétértelműség szintén a kettős stratégia 

alkalmazásából érthető meg. Itt a bizonyítvány-központúságra épülő kirekesztő eszközök használatát, amelyek 

sűrített formában fejezik ki a hivatásrendi státusz elérésére irányuló erőfeszítéseket, általában a szervezett 

munkásmozgalom tisztán szolidarizmusra épülő taktikái egészítik ki. Teljes mértékben az elzárkózás kettős 

stratégiáinak alkalmazása jellemzi a rétegződési rendszer közbülső csoportjait; ráadásul, bizonyos politikai 

                                                           
79E felfogás világos kifejtéséhez ld. különösen Jordan (1973)[bib_7]. 
80Mackenzie ismerteti a kirekesztés változatait, amelyeket született amerikai szakmunkások alkalmaznak bevándorolt munkásokkal 

szemben. Ide tartoznak az olyan vizsgák, amelyeken sokan nem képesek átmenni, szelektív bekerülési díjak és formális állampolgársági 

követelmények (Mackenzie 1973, 173[bib_11]). Lásd még tanulmányát ebben a kötetben: The „Affluent Worker” Study: An Evaluation and 
Critique. 
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feszültségek e csoportokon belül éppen abból a törekvésből fakadnak, hogy optimális hatalmi stratégiát keresve 

megpróbálják összebékíteni az elzárkózás ellentétes módozatait.81 

Ugyanezt a törekvést szemléltetik a közösségek közötti választóvonalak mentén bekövetkező osztályokon belüli 

hasadások. A fehér vagy protestáns munkások elzárkózása a feketék vagy a katolikusok elől klasszikus 

formában szemlélteti a kirekesztő technikák használatát olyan társadalmi csoportok részéről, amelyektől a 

tulajdon és a bizonyítványok polgári szabályai miatt szintén megtagadják a hozzáférést bizonyos erőforrásokhoz 

és esélyekhez. Az erre a helyzetre adott szolidarisztikus válaszok, a hagyományos politikai szimbólumok 

látszólagos zavarossága ellenére teljesen összeegyeztethetőnek látszanak a kisebbségi csoportokkal szembeni 

kirekesztési taktikával.82 Bár a kisebbségi csoportok kirekesztése túlnyomórészt kollektivista kritériumokra épül, 

míg az elzárkózás burzsoá formái jellegzetesen individualista színezetűek, mindez nem kell, hogy 

elhomályosítsa lényegi összeegyeztethetőségüket. A hitvallásra, bőrszínre vagy nyelvi hovatartozásra 

hivatkozva igazolt kirekesztő gyakorlat általában annyiban hasonlít arra, amelyet a tulajdonjog vagy a 

bizonyítvány-központúság szentesít, hogy a fentebb meghatározott értelemben a társadalmi tevékenység 

kizsákmányoló formáit képviselik. 

A kétfajta elzárkózás alkalmazása azt jelzi, hogy az osztályokon belül, az erőforrások elosztása körüli 

konfliktusok nem az osztályok közötti harctól eltérő fajtájú jelenségek. Az osztályok logikailag kimerítő 

kategóriákként történő meghatározása ellen az hozható fel, hogy ez komoly gátját képezi egy ilyen 

megközelítésnek; ha a konfliktust zéróösszegű viszonynak tekintjük, olyan antagonizmusnak, amely csoportok 

között lép fel, akkor a két élesen szembeállított kategória egyikén belül fellépő ellentétnek jelenségszinten a 

„tiszta‖ konfliktustól eltérő fajtájúnak kell lennie. Részben talán ez az oka annak, hogy az osztályon belüli 

ügyek szociológiai vizsgálata nagyrészt a társadalmi tagolódás elemeinek kategorizálásával foglalkozik, amiből 

feltűnően hiányzik a konfliktusok hagyományos szókészlete. 

Az itt felmerülő problémának az a lényege, hogy a zéróösszegű kategóriák használata eleve kizárja annak 

elismerését, hogy azok az attribútumok, amelyekkel az egyik osztályt definiálják, kisebb mértékben a vele 

ellentétes osztályban is megtalálhatók lehetnek. A jelenlegi szóhasználat megköveteli, hogy bizonyos 

kollektivitásokat fizikainak vagy nem fizikainak, tulajdonosnak vagy tulajdon nélkülinek, alárendeltnek vagy 

fölérendeltnek tekintsünk; logikailag nem lehetséges részben fizikainak, részben tulajdon nélkülinek vagy 

részben alárendeltnek lenni. Minthogy pedig az osztályok logikai ellentétekként vannak definiálva, a belső 

viszonyaiknak és a közöttük lévő viszonyoknak a valóság különböző szintjeihez kell tartoznia. A logikát vagy a 

józan észt mármost nem éri sérelem, ha kijelentjük, hogy egy adott társadalmi csoport szolidarisztikus és 

kirekesztő stratégiákat egyaránt alkalmazhat; vagy, más szóval, hogy lehetnek olyan sajátosságai, amelyek nem 

csupán jellemzőek a vele ellentétes osztályra, hanem éppen ezek alapján tekinthető osztálynak. Minthogy 

teljesen elfogadható elsődleges és kiegészítő, vagy egyszerűen kettős elzárkózási gyakorlatokról beszélni, a 

dichotómia valóban szükséges elve a zéróösszegű osztályozás kényelmetlenségei nélkül is megőrizhető. Sőt, a 

társadalmi cselekvés módjaira helyezett hangsúly az osztály olyan definícióját teszi lehetővé, amely érzékeny a 

különböző csoportok vagy rétegek helyzetében bekövetkező hosszú távú változások lehetőségeire. A mind 

fontosabbá váló alsó fehérgalléros csoportokat a „nem fizikai‖ osztály részének tekinteni például kevéssé ad 

számot arról az átalakulásról, amely az elmúlt évszázadban ezen a rétegen belül zajlott; míg az elzárkózási 

gyakorlat középpontba állításával rá lehet mutatni e csoportok sorsának és jellegének időbeli változására, 

miközben nem fizikai státuszuk ugyanaz maradt. 

Összegezve az eddigieket: a társadalmi elzárkózás weberi fogalma olyan eszköznek kínálkozik, amelynek 

segítségével az osztályok a szerint a stratégia szerint definiálhatók, amely révén változó anyagi körülmények 

között igényt támasztanak jutalmakra és megpróbálják igazolni azokat. Az osztályt folyamatnak tekintve a 

hagyományos osztályozásoknál némileg jobban megragadhatók a cseppfolyós és kétértelmű elemek az 

osztályok alakulásában. Végül, az elzárkózás szókincse könnyen fordítható le a hatalom nyelvére – nem úgy, 

hogy a hatalmat valami különálló, misztikus dolognak tekintjük, amelynek bizonytalan elhelyezkedése tovább 

bonyolítja a rétegződés rendszerét, hanem ha a rendszer működését leíró metaforát látunk benne. 

                                                           
81Szolidarizmusra épülő taktika alkalmazására fehérgalléros csoportoknál csak azt követően kerül sor, hogy rájönnek, képtelenek tisztán a 
bizonyítvány-központúság alapján elérni az elzárkózást. Jól dokumentálja ezt műszakiak esetében Roberts, Loveridge és Gennard 

(1972)[bib_19]. Bármely foglalkozási csoport esetében kivételesnek látszik, hogy elsődlegesnek tekintse az elzárkózás szolidarizmusra 

épülő formáit a bizonyítvány-központúsággal szemben, ameddig az utóbbi járható stratégia marad. 
82 Gray munkája a munkásarisztokráciáról szintén arra utal, hogy azok, akiknek iparon belüli stratégiája rendkívül kirekesztő volt, politikai 

szinten a Munkáspárt megalapítása során mégis döntő szerepet játszottak a szolidarizmus előmozdításában – aminek fontos következményei 

voltak a párt céljai és ideológiája szempontjából. Ld. Gray tanulmányát a The Labour Aristocracy in the Victorian Class Structure című 
kötetben. Ld. még Gray (1973)[bib_5]. 
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4. Erik Olin Wright: Általános keretrendszer az 
osztálystruktúra elemzéséhez1

 

Kiindulópont: Az osztálystruktúra neomarxista elemzései 

Az osztályproblémával kapcsolatos marxista elméletalkotás közelmúltbeli felélénkülésének lelke az volt, amit a 

középosztály „zavarodottságának‖ nevezhetnénk. Nézeteltéréseik ellenére a marxisták mindannyian alapjában 

elfogadják az osztályviszonyok elvont, polarizált fogalmát. A mai fejlett kapitalista társadalmak konkrét 

osztálystruktúrája mégsem látszik polarizáltnak – legalábbis első pillantásra.2 A nagy középosztály ezen 

empirikus bizonyítéka lett a marxizmus kritikusainak egyik legfőbb érve a marxista osztályelmélettel szemben. 

Válaszul a közelmúltbeli marxista vitákban számos javaslat hangzott el a középosztály-probléma megoldására. 

Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, nagy vonalakban négy különböző stratégiát azonosíthatunk, 

amelyeket a marxisták a polarizált osztályviszonyok logikáján belüli nem polarizált osztálypozíciók fogalmi 

problémájának a kezelésére alkalmaztak.3 Az első: a fejlett kapitalista társadalmak osztálystruktúrája valóban 

polarizált; a „középosztály‖ szűkebb értelemben ideológiai illúzió. Ez az álláspont a középosztály problémáját 

magának a problémának a tagadásával kezeli. A második: a középosztály valamely más osztály, jellegzetesen 

egy „új kispolgárság‖ vagy „új munkásosztály‖ szegmensének tekinthető.4 Ebben a stratégiában érintetlen marad 

a kapitalizmus alapvető osztálytérképe, de az osztálystruktúra elemzéséhez jelentős osztályokon belüli 

megkülönböztetések adódnak. A harmadik: a középosztály tulajdonképpen saját jogú új osztály, amely teljesen 

elválik a polgárságtól, a proletariátustól és a kispolgárságtól is. Néha ennek az osztálynak specifikus nevet – 

például értelmiségi vezető osztály5 – adnak, néha egyszerűen „az új osztály‖-nak6 nevezik. Ez a megközelítés 

teljesen új osztályokat ad az osztálystruktúrához, s ezzel radikálisabban változtatja meg a kapitalizmus 

osztálytérképét, mint az osztályszegmens-stratégia. A negyedik: a népszerű „középosztály‖-rovatban 

összegyűjtött pozíciók valójában egyáltalán nem egy osztályba tartoznak. Inkább olyan helyzeteknek 

tekinthetjük őket, amelyek egyszerre több osztályban vannak, olyan pozícióknak, amelyeket úgy jellemeztek, 

hogy „az osztályviszonyokon belüli kettős helyzetek‖.7 Például a vezetőket úgy tekinthetjük, hogy egyszerre 

vannak a munkásosztályban (amennyiben a tőkések által uralt bérmunkások) és a tőkés osztályban (amennyiben 

ők ellenőrzik a termelés menetét és a dolgozók munkáját). Ez a stratégia távolodik el leginkább az 

osztálystruktúra hagyományos marxista elképzelésétől, hiszen magának a „helyzet‖-nek az értelmét változtatja 

meg: nincs többé egy az egyhez megfelelés az egyének által betöltött strukturális helyzetek és az osztályok 

között. 

Már nem tartom kielégítőnek ezt a negyedik megoldást. Különösen két olyan fontos problémája van, amelyben 

osztozik az osztálystruktúra legtöbb más neomarxista megfogalmazásával: hajlik arra, hogy az osztályviszonyok 

elemzését a kizsákmányolásról az uralomra csúsztassa; és implicit módon a kapitalizmus egyetlen alternatívá-

jának tekinti a szocializmust – egy olyan társadalmat, amelyben a munkásosztály az „uralkodó osztály‖. 

4.1. 1. Uralom kontra kizsákmányolás 

Az ellentmondásos osztályhelyzetek fogalmának kidolgozásakor hangsúlyoztam, hogy ez egy sajátosan marxista 

osztályfogalom újrafogalmazása. Egy ilyen kísérlet retorikájának részeként elfogadtam az osztály és a 

                                                           
1Az esszé 1984-ben, nem sokkal a Classes kiadása előtt (Verso, London, 1985) jelent meg. A könyv lényegi érveinek alapvető 

összefoglalása, és nem tükrözi az osztályproblémákra vonatkozó újabb gondolatokat, amelyek a könyvben folyó vitában vetődtek fel. – [A 

tanulmány eredeti címe és megjelenési helye: „A General Framework for the Analysis of Class Structure.‖ In: E. O. Wright et al.: The 

Debate on Classes (Verso, London, 1989), 3-52. oldal. A jelen fordítás forrása: Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés 

komponensei. Válogatott tanulmányok. Új Mandátum, Bp., 1997, 178-221. old.] 
2Tanulmányunk tartományát magának az osztálystruktúrának a problémájára korlátozzuk. Ezen nem azt értjük, hogy az osztálystruktúra 
kimeríti az osztályelemzést: fontos az osztályképződés, az osztályharc és az osztálytudat problémája is, amelyekre a tanulmány vége felé 

röviden kitérünk. Feltevésem azonban az, hogy az osztály strukturális jellemzőinek dekódolása fogalmi előfeltétel az osztályelmélet e más 

aspektusainak kifejtéséhez. Az osztályelemzés e más aspektusai közötti összefüggés tárgyalását lásd: E. O. Wright: Class, Crisis and the 
State (Verso, London, 1978), 97-108. 
3Ezen alternatívák részletesebb áttekintését lásd E. O. Wright: „Variates of Marxist Concepts of Class Structure.‖ Politics and Society, vol. 

9. no. 3 (1980). 
4Az „új kispolgárság‖ fogalmának fő védelmezője N. Poulantzas: Classes in Contemporary Capitalism (Verso, London, 1975). Az új 

munkásosztály-koncepcióról lásd S. Manet: La Nouvelle Classe Ouvriére (Seuil, Paris, 1963). 
5B. Ehrenreich -J. Ehrenreich: „The Professional and Managerial Class‖, Radical America, vol. 11. no. 2. (1977). 
6A. Gouldner: The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class (Seabury Press, New York, 1979), valamint Konrád György–

Szelényi Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz (Gondolat, Budapest, 1989). 
7E. O. Wright: „Classes Boundaries in Advanced Capitalist Societies‖, New Left Review, no. 98. (1976), valamint Class, Crisis and the State. 
Lásd még G. Carchedi: The Economic Identification of Social (Routledge and Kegan Paul, London, 1977). 
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kizsákmányolás közötti kapcsolatot. Ezzel szemben a gyakorlatban az osztályviszonyokon belüli 

ellentmondásos helyzetek fogalma szinte kizárólag az uralom, semmint a kizsákmányolás viszonyain alapult. A 

kizsákmányolásra való utalás inkább az osztályok tárgyalásának háttérfogalmaként, mint az osztálystruktúrák 

elemzésének alkotóelemeként funkcionált. Például a vezetőké alapvetően ellentmondásos helyzetként került 

meghatározásra, mert egyszerre voltak azok, akik uralkodnak és azok, akiken uralkodnak. Az uralmi viszonyok 

a „félautonóm alkalmazottak‖ – érvelésem szerint olyan helyzetűek, amelyek a munkafolyamaton belüli 

önirányításuknak köszönhetően egyszerre kispolgárok és proletárok – osztályjellegének meghatározásában is 

döntőek voltak. Az osztálystruktúra legtöbb más neomarxista megfogalmazásában is megtalálható az a 

tendencia, hogy az osztályfogalom magjában a kizsákmányolást az uralommal helyettesítik. 

Persze néhány ember számára a kizsákmányolás fogalmának háttérbe szorítása nem bűn, hanem erény. 

Szerintem azonban ez súlyos gyengeség. A kizsákmányolás háttérbe szorítása megingatja azokat az állításokat, 

hogy az osztályoknak „objektív‖ érdekeik vannak, és lerombolja azt a központi szerepet, amelyet a marxisták 

tulajdonítottak az osztálynak a társadalomelméletben. 

Az uralom fogalma önmagában és önmagától nem enged következtetni a cselekvők specifikus érdekeire. A 

szülők uralkodnak a kisebb gyerekeken, de ez nem jelenti azt, hogy a gyermekeikkel eleve ellentétesek az 

érdekeik. Érdekeiket az tehetné összeegyeztethetetlenné, ha a szülők kapcsolata a gyerekekkel egyben 

kizsákmányoló is lenne. Az uralomtól eltérően a kizsákmányolás valójában a szembenálló anyagi érdekek hal-

mazát feltételezi. Ha meg kívánunk tartani egy olyan felfogást, amelyben az egyének mint osztálytagok érdekei 

nem egyszerűen a kérdéses egyének által szubjektíven birtokolt érdekek, akkor az uralomközpontú fogalom felé 

való eltolódás ezt megnehezíti.8 

Az uralomközpontú osztályfogalmak ugyanakkor általában eltolódnak afelé, amit „többszörös elnyomásnak‖ 

nevezethetnénk a társadalom megértése szempontjából. E nézet szerint a társadalmakat az olyan elnyomások 

pluralitása jellemzi, amelyek mindegyike más-más – szexuális, faji, nemzeti, gazdasági – uralomformában 

gyökerezik, amelyek közül egyiknek sincs magyarázó prioritása a többivel szemben. Az osztály így osztály, egy 

a sokféle elnyomás között, és nincs különösebb központi szerepe a társadalmi vagy történeti elemzésekben. 

Történetileg változó kérdéssé válik, hogy egy adott társadalomban mennyire fontos az osztály.9 

Ismétlem: az osztálynak ezt a középpontból való kimozdítását inkább eredménynek, mint problémának 

tekinthetjük. Lehetséges, hogy az osztály nem foglal el privilegizált helyet a társadalomelméletben. De ha valaki 

azt hiszi – ahogyan a marxisták hagyományosan is úgy vélték –, hogy a történelmi fejlődés ívéről csak úgy lehet 

tudományos elméletet – különösen a kapitalizmussal szembeni valódi történeti alternatívákról szóló elméletet – 

alkotni, ha az osztályt erre a középponti helyre állítják, akkor az osztály uralomközpontú fogalma azzal a 

kockázattal jár, hogy magának a marxista osztályelemzésnek az elméleti igazolását aknázza alá.10 

4.2. 2. Osztályok a posztkapitalista társadalmakban 

A klasszikus marxizmus teljesen egyértelmű volt a kapitalizmus történelmi prognózisa tekintetében: ebben a 

kapitalista társadalmak jövője a szocializmus – és végső soron a kommunizmus. Ennek a szükségszerű jövőnek 

a hordozója a munkásosztály volt. A kapitalizmuson belüli, a polgárság és a proletariátus közötti polarizált 

osztálystruktúra tehát párhuzamban állt a kapitalizmus és a szocializmus közötti polarizált történelmi 

alternatívákkal. 

                                                           
8Mondanom sem kell, bogy az „objektív érdekek‖ fogalma erősen megkérdőjelezhető, és még ha elemzésünk középpontjába a 

kizsákmányolást állítjuk, akkor is problematikus annak megerősítése, hogy az így definiált osztályoknak egyértelműen objektív érdekei 

vannak, de ez az állítás vitatható. Az érdekek objektivitásának problémája hasznos tárgyalását lásd R. Geuss: The Idea of Critical Theory: 
Habermas and the Frankfurt School (Cambridge University Press, Cambridge, 1981), W. Connolly: ―On Interest in Politics‖, Politics and 

Society 2, no. 4 (1972), 395-477, valamint I. Balbus: ―The Concept of Interest in Pluralist and Marxist Analysis‖, Politics and Society, 

February 1971. 
9Ez a nézet az úgynevezett „posztmarxista‖ radikális elméletre jellemző. Ennek a munkának néhány kiemelkedő példája: M. Albert – R. 

Hahnel: Marxism and SocialistTheory (South End Press, Boston, 1981), J. Cohen: Class and Civil Society- (University of Massachussets 

Press, Amherst 1982), valamint S. Aaronowitz: The Crisis of Historical Materialism (Praeger, New York, 1981). 
10Azt is mondhatjuk, hogy a marxisták által az osztálynak tulajdonított fontosság nem szükséges a történeti ívek elméletéhez. Egy ilyen 

elmélet után a nemen, az államon vagy más tényezőkön alapulhat. Tulajdonképpen a történelmi ívek elméletének a legitimitását is 

elvethetjük. A történelmi fejlődést úgy tekintjük, hogy az szűkebb értelemben inkább egy sor egymástól független ok-okozati folyamat 
bizonytalan végeredménye, minthogy valamilyen átfogó meghatározottsággal rendelkezne. Ezek komoly ellenérvek, nem vethetők el 

azonnal. A tanulmány célkitűzésére egyszerűen azt állítom, hogy ha valaki meg akarja tartani az osztályelemzés melletti hagyományos 

marxista elkötelezettséget, akkor problémát okoz az osztály uralomközpontú fogalma felé való tolódás. Néhány fenti érv korábbi tárgyalását 
lásd E. O. Wright: „Giddens‘s Critique of Marxism‖, New Left Review, no. 139 (1983), és ugyanő: Classes, 2. fejezet. 
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A 20. század tényleges történelmi tapasztalata – bár nem cáfolta kétségtelenül – kérdésessé tette ezt a történelmi 

víziót. Már máshol is elmondtam: szükséges, hogy legalább ne zárkózzunk el a posztkapitalista 

osztálystruktúrák lehetőségétől.11 A nehézséget az okozza, hogy – nagyon kevés kivétellel – a marxisták által a 

kapitalista osztályviszonyok elemzéséhez elfogadott fogalmi keretek nem tartalmazzák a posztkapitalista 

osztályok megértésének adekvát kritériumait.12 Különösen az, hogy az osztályviszonyokon belüli 

ellentmondásos helyzetekre vonatkozó elemzésemben az összes osztálykategória vagy biztosan a kapitalista 

viszonyokon belül helyezkedett el (polgárok, vezetők, munkások), vagy olyan ellentmondásos helyzetekben, 

amelyek alapvetően prekapitalista viszonyokat foglaltak magukban (félautonóm alkalmazottak, kispolgárság, 

kismunkáltatók). A kapitalista társadalom osztályviszonyainak ebben az elemzésében nem voltak olyan elemek, 

amelyek irányt mutathattak volna a posztkapitalista osztályok elemzéséhez. Ez azt eredményezte, hogy a 

posztkapitalista osztálystruktúrák – a „ténylegesen létező szocializmus‖ osztálystruktúráinak – tárgyalása 

általában meglehetősen ad hoc jellegű. 

E fogalmi problémák – a kizsákmányolástól az uralom felé való eltolódás és a fogalmi alap hiánya a 

posztkapitalista osztályok elemzéséhez – ismeretében két elméleti alternatíva marad. Az egyik lehetőség az, 

hogy elfogadjuk az uralomközpontú fogalomhoz való közelítést, és ezt az új osztályfogalmat használjuk a 

kapitalista és posztkapitalista társadalom elemzésének alapjául. Ez az osztályelemzést biztosan Ralf Dahrendorf 

elemzése irányába vezetné, amelyben az osztályok a legitim hatalmi viszonyokon belüli pozíciók.13 Egy második 

alternatíva az, hogy megpróbáljuk visszaállítani a kizsákmányolást az elemzés középpontjába olyan módon, 

hogy helyet adjon mind a kapitalizmuson belüli középosztály empirikus komplexitásának, mind a 

posztkapitalista osztálystruktúrák történelmi valóságának. Tanulmányom további részében ezt a második 

cselekvési irányt követem. 

A kizsákmányolás-központú osztályfogalom visszaállításának alapja John Roemer közelmúltbeli munkájából 

ered.14 Bár magát Roemert nem foglalkoztatták az empirikus vizsgálat problémái vagy az osztálystruktúrák 

konkrét térképeinek kidolgozása, munkája gazdag alapot ad az ilyen törekvésekhez. Az alábbiakban 

megpróbálom bemutatni, hogy elemzési stratégiája megfelelő módosításokkal és kibővítéssel szilárd kiindulási 

pont lehet az ellentmondásos osztályhelyzetek fogalmával kapcsolatos problémák megoldásához. 

4.3. 3. Roemer leírása az osztályról és a kizsákmányolásról: A 
kizsákmányolás fogalma 

Egyenlőtlenséget figyelhetünk meg a jövedelemeloszlásban, az egyének, családok, csoportok számára elérhető, 

reálfogyasztási csomagokban. A kizsákmányolás fogalma az egyik módja az ilyen egyenlőtlenségek 

elemzésének. Ha egy egyenlőtlenséget a kizsákmányolás kifejeződéseként írunk le, akkor azt állítjuk, hogy 

meghatározott fajta ok-okozati kapcsolat van a különböző cselekvők jövedelme között. Konkrétabban: akkor 

mondjuk, hogy a gazdagok kizsákmányolják a szegényeket, ha két dolgot állapíthatunk meg: a gazdagok jóléte 

ok-okozatilag a szegények deprivációitól függ – a gazdagok azért gazdagok, mert a szegények szegények; 

továbbá a gazdagok jóléte a szegények munkájának eredményétől is függ – a gazdagok ilyen vagy olyan 

mechanizmuson keresztül kisajátítják a szegények munkája gyümölcsének egy részét. Az első kritérium 

önmagában definiálja a gazdasági elnyomást, de nem a kizsákmányolást. Ilyen alapon a munkanélküli 

munkások gazdaságilag elnyomottak, de nem kizsákmányoltak. A kizsákmányolás egyaránt feltételezi a 

gazdasági elnyomást és a társadalmi többlet legalább egy részének az elnyomók általi kisajátítását.15 

                                                           
11E. O. Wright: „Capitalism‘s Futures‖, Social Review, no. 68 (1983). 
12Az ez alóli részleges kivételt azokban az érvekben találhatjuk, amelyek amellett szólnak, hogy a kapitalista és posztkapitalista 

társadalmakban létezik az értelmiségiek és/vagy bürokraták „új osztálya‖. Lásd A. Gouldner: The Future of Intellectuals, valamint I. 

Szelenyi – W. Martin: New Class Theory and Beyond (kiadatlan könyv kézirata, Department of Sociology, University of Wisconsin, 1985). 
13R. Dahrendorf: Class and Class Conflict in Industrial Society (Stanford University Press, Palo Alto, 1959). 
14Roemer marxista közgazdász, aki hosszú távú kutatómunkában vesz részt, amelynek célja, bogy kidolgozzák azt, amit ő a marxista elmélet 

„mikroalapjainak‖ nevez. Legfontosabb művének címe: A General Theory of Exploitation and Class (Harvard University Press, Cambridge, 
1982). Az e munkával kapcsolatos vita – amelyben magam is részt vettem lelőhelye: Politics and Society, vol. 11. no. 3. (J. Roemer: „Recent 

Developments in the Marxist Theory of Expolation and Class‖ és E. O. Wright: The Status of the Political in the Concept of Class 

Structure‖). Roemer aktív tagja egy tudós körnek, amely időről időre összejön, bogy megvitassa a marxista elmélet fogalmi alapjával kap-
csolatos problémákat; tagjai közé tartozik még Jon Elster, G. A. Cohen, Adam Przeworski, Philippe von Parijs, Robert Van der Veen, 

Robert Brenner és jómagam. 
15A gazdasági elnyomás és a kizsákmányolás közötti különbség teljesebb tárgyalását lásd Wright: Classes, 3. fejezet.15 Roemer – úgy vélem 
– meggyőzően megmutatta, hogy vannak olyan meghatározott körülmények, amelyek között a marxi kizsákmányolás nem felel meg ennek 

az általánosabb definíciónak: vannak olyan esetek, amikor két cselekvő között munkaerő-transzferre kerül sor, ami technikailag 

kizsákmányoló volna a marxi értelemben, de ez nem elégíti ki a fenti feltételeket. A jelen célokat szem előtt tartva nem szükséges kitérnünk 
ezekre a speciális esetekre. 



 III. HATALOM ÉS TÁRSADALMI 

RÉTEGZŐDÉS: NEOMARXISTA 

ÉS NEOWEBERIÁNUS 

ELMÉLETEK 

 

 104  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A kizsákmányolás hagyományos marxista fogalma egyértelműen ennek az általános fogalomnak a speciális 

esete.16 A marxi kizsákmányolásban az egyik osztály különféle mechanizmusokon keresztül kisajátítja a másik 

osztály munkájából származó többletet. A kizsákmányoló osztály gazdagsága a kizsákmányolt osztály által 

végzett munkából ered. Tehát egyenes ok-okozati kapcsolat van a kizsákmányoltak szegénysége, munkájának 

eredménye és a kizsákmányolók jóléte között. Az utóbbi az előbbi kárára húz hasznot. 

Roemer két stratégiával próbálta kifejteni a kizsákmányolásnak ezt a nézetét. Ezek közül az első a formális 

matematikai modellek sorozatán keresztül vizsgálja a „többletmunkaerő‖-nek a különféle cserekapcsolatok 

folyamán az egyik cselekvőkategóriából a másikba való áramlását; a második egy játékelméleti megközelítés 

elfogadása a kizsákmányolás különböző formáinak meghatározásához. Vizsgáljuk meg ezeket röviden, egymás 

után. 

4.4. 4. A munkaerőtranszfer-megközelítés 

A munkaerőtranszferek elemzése a kizsákmányolásról alkotott hagyományos marxista nézet kibővítése, bár 

Roemer tudatosan nem a munkaérték-elméletre hagyatkozik ezeknek a munkaerőtranszfereknek a feltárásakor.17 

Elemzésének fő célpontja az a marxisták által gyakran elfogadott nézet, hogy a piacgazdaságban a bérmunka 

kialakítása szükséges feltétele a munkaerő kizsákmányolásának. Roemer két alaptételt mutat be. Először 

szemlélteti, hogy a kizsákmányolás olyan gazdaságban fordulhat elő, amelyben minden termelő birtokolja saját 

termelőeszközeit, és amely nem rendelkezik munkaerő- és hitelpiaccal (azaz nincs kölcsönzés), csak a 

termékeket bocsátják áruba. Ha egy ilyen gazdaságban a termelők különböző mennyiségű termelési forrásokat 

birtokolnak és a különböző termelőknek különböző időtartamot kell dolgozniuk, hogy megtermeljék 

létfenntartásuk csereekvivalensét, akkor a termelők közötti szabadkereskedelem a javakban szegényeknek a 

javakban gazdagok általi kihasználásához, vezet. Roemer ebben az egyszerű gazdaságban nemcsak azt mutatja 

meg, hogy ugyanazért az életszínvonalért az egyik termelő kevesebbet dolgozik a másiknál, hanem azt is, hogy 

a kevesebbet dolgozó munkások azért tudják ezt megtenni, mert a kevésbé kedvező helyzetben levő 

termelőknek többet kell dolgozniuk. Ebben a példában az a döntő bizonyíték, hogy ha a javakban szűkölködő 

személy nem termelne tovább – meghal – és a javakban bővelkedő személy átvenné annak eszközeit, akkor a 

javakban bővelkedő termelőnek az addiginál több időt kellene dolgoznia, hogy fenntartsa életszínvonalát.18 

Tehát ebben a gazdaságban nemcsak egyenlőtlenség van a termelők között, hanem kizsákmányolás is. 

Másodszor, Roemer rámutat, hogy a kizsákmányolás struktúrája teljesen szimmetrikus egy olyan rendszerben, 

amelyben a tőke bérmunkásokat alkalmaz, és egy olyan rendszerben, amelyben a munkások tőkét bérelnek 

(vagyis a hitel- és munkaerőpiaccal rendelkező rendszerek). Ehhez az elemzéshez összehasonlítja két 

képzeletbeli sziget, a „munkaerőpiac szigete‖ és a „hitelpiac szigete‖ osztálystruktúráját és kizsákmányolási 

mintáját. Mindkét szigeten van néhány ember, aki nem birtokol termelőeszközöket, mások pedig különböző 

mennyiségű termelőeszközt birtokolnak. E javak megoszlása a két szigeten azonos. Mindkét szigeten azonos az 

emberek motivációja: mindannyian arra törekszenek, hogy minimalizálják a munkaidő mennyiségét, amely az 

általános életszínvonal eléréséhez szükséges.19 A két sziget csak egy tekintetben különbözik: a munkaerőpiac 

szigetén az emberek eladhatják munkaerejüket, a hitelpiac szigetén azonban tiltott a munkaerő eladása, de 

bizonyos mértékű kamattal megengedett a termelőeszközök kölcsönzése. Roemer rámutat, hogy mindkét szige-

ten szoros megfelelés van az osztályhelyzet (amely a különböző mennyiségű termelőeszköz tulajdonából – 

beleértve annak hiányát is – ered) és a kizsákmányolási státus (amelyben egy személy munkaerőtöbbletét más 

sajátítja ki) között. Roemer ezt nevezi „az osztálykizsákmányolás megfelelés elvének". Azt is megmutatja, hogy 

                                                           
16Roemer – úgy vélem – meggyőzően megmutatta, hogy vannak olyan meghatározott körülmények, amelyek között a marxi kizsákmányolás 

nem felel meg ennek az általánosabb definíciónak: vannak olyan esetek, amikor két cselekvő között munkaerő-transzferre kerül sor, ami 

technikailag kizsákmányoló volna a marxi értelemben, de ez nem elégíti ki a fenti feltételeket. A jelen célokat szem előtt tartva nem 

szükséges kitérnünk ezekre a speciális esetekre. 
17Bár Roemer munkáját nem tekinthetjük a munkaérték-elmélet „sraffai‖ kritikai példájának, a sraffai közgazdászokkal, például I. 

Steedmannel (Marx after Sraffa, Verso, London, 1977) közös az a tézise, hogy a munkaérték-elméletet teljes egészében el kell vetni. 

Roemer szerint ez az elmélet egyszerűen téves mint a csere elméleti megértésének alapja, és szükségtelen a kapitalista kizsákmányolás 
megértéséhez. 
18Az érvelés technikai formája abból áll, hogy – viszonylag egyszerűen maximalizálva a cselekvők viselkedését – általános egyensúlyi 

modelleket alakítunk ki. Mint minden általános egyensúlyi modell, ezek a modellek is a preferenciastruktúrákkal és a termelési funkciókkal 
kapcsolatban elfogadott specifikus feltevésektől függnek. Az utóbbi időben Roemer egy esszéjében („Should Marxists Be Interested in 

Exploitation?‖, Working Papers no. 221, University of California, Davis, Department of Economics, 1983) rámutatott, hogy ki lehet 

alakítani olyan modelleket, amelyekben az eredmények sértik a kizsákmányolás fogalmának logikáját (például ha a szabadidőnek a 
munkával szembeni preferenciája a javak birtoklásának növekedésével gyengül, akkor megtörténhet, hogy a munkaerőtranszferek 

meghatározott intézményi kerete között a gazdagoktól a szegények felé áramlanak). Jelen elemzés céljaira eltekintek ezektől a 

koncepcióktól. 
19Az eredmények a motivációs feltevések skáláján erőteljesek, de nem azok minden lehetséges preferenciastruktúra esetében. 
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a két osztálystruktúra teljesen izomorfikus: az egyik szigeten élő egyének pontosan ugyanolyan kizsákmányolási 

státusúak lennének a másik szigeten is. 

E két tétel (és a Roemer által feltárt többi tétel) végeredménye az az állítás, hogy a piaci alapú kizsákmányolás 

tulajdonképpen a termelőeszközök eloszlásabeli egyenlőtlenségének a következménye. Bár ez jellegzetesen egy 

munkaerőpiacon keresztül nyilvánul meg, csak egy konkrét intézményes formája az ilyen kizsákmányolásnak: 

nem a kizsákmányolás előfordulásának szükséges feltétele. 

4.5. 5. A játékelméleti megközelítés 

Míg a kizsákmányolás munkaerőtranszfer-elemzéseinek célja elsősorban az volt,hogy feltárják a 

kizsákmányolás piaci cserék mögött álló logikáját, a játékelméleti megközelítést Roemer a különböző 

kizsákmányolási rendszerek összehasonlításához használja. Az alapgondolat az, hogy a különböző 

kizsákmányolási rendszereket úgy hasonlítja össze, hogy a termelés szervezését „játék‖-ként kezeli, és felteszi a 

kérdést, hogy vajon jobban élne-e a játékosok koalíciója, ha meghatározott eljárásokkal visszavonulnának a 

játéktól. A különböző kizsákmányolástípusokat azok a visszavonulási szabályok definiálják, amelyek egyes 

cselekvőket tehetősebbé tennének. 

Formálisabban: Roemer azt mondja, hogy a cselekvők S koalíciója kizsákmányoltnak, egy másik, S' (az S 

kiegészítője) pedig kizsákmányolónak mondható, ha „nincs olyan alternatíva, amelyet hipotetikusan 

lehetségesnek foghatnánk fel, és amelyben S jobban élne, mint jelenlegi helyzetében, [továbbá ha] ebben az 

alternatívában az S kiegészítője ... a jelenleginél rosszabbul élne‖.20 E tényekkel ellentétes feltételt tartalmazó 

állításnak az az értelme, hogy az S' jóléte ok-okozatilag S deprivációjától függ.21 

Roemer ezzel a stratégiával háromféle kizsákmányolást határoz meg: a feudális kizsákmányolást, a kapitalista 

kizsákmányolást és azt, amit ő szocialista kizsákmányolásnak nevez. Kezdjük a kapitalista kizsákmányolással! 

A munkások nem birtokolnak fizikai javakat (termelőeszközöket), és munkaerejüket bérért adják el a 

tőkéseknek. Kizsákmányolják a munkásokat a kapitalizmusban? Az e kérdésre adott válasz – a játékelméleti 

megfogalmazásban – azt követeli, hogy a kapitalizmus-játékkal egy olyan alternatív játékot állítunk szembe, 

amelyben teljesül a két fent meghatározott feltétel. Mi az alternatíva? Egy olyan játék, amelyben minden 

munkás megkapja a társadalombeli összes termelési javak rá eső részét. Roemer azt szemlélteti, hogy ha az 

összes bérből élők koalíciója kiszállna a kapitalizmus játékból a társadalmi javak rájuk eső részével, akkor 

jobban élnének, mint ha a kapitalizmusban maradnának, a tőkések pedig rosszabbul élnének. Ebben az esetben a 

„visszavonulási szabály‖ – kiszállás a játékból a fejenkénti fizikai javakkal – annak a formális „teszt‖je lesz, 

hogy bizonyos társadalmi rendszer tartalmaz-e kapitalista kizsákmányolást. 

Ezzel szemben a feudális kizsákmányolást meghatározó visszavonulási szabály a kiszállás a játékból a saját, 

személyi javakkal (mintsem az összes társadalmi javak egy főre eső részével). Ez egyenértékű azzal, hogy a 

feudális szolgát személyes kötelék alapján szabadítják fel összes kötelezettsége alól. E körülmények között a 

parasztok jobban, a feudális urak pedig rosszabbul élnének.22 

Roemer elemzésében a szocialista kizsákmányolás fogalma a legkevésbé szisztematikusan kidolgozott. Ebben 

az esetben az a visszavonulási szabály, hogy a játékos az elidegeníthetetlen javakból (készségekből) rá eső 

résszel száll ki a játékból. A koalíció akkor mondható szocialisztikusan kizsákmányoltnak, ha helyzetét úgy 

javítaná, hogy a fejenkénti készségekkel kiszáll a játékból, miközben ilyen körülmények között kiegészítője 

rosszabbul élne. Ebből arra következtethetünk, hogy a játékban magas szintű készségekkel rendelkező emberek 

nemcsak azért jutnak magas jövedelemhez, mert magas szintű készségekkel rendelkeznek, hanem azért, mert a 

cselekvők készségszintje eltér egymástól. A magasan képzettek rosszabbul élnének, ha a képzetlenek 

készségekre tennének szert; ezért aztán érdekük a készségkülönbségek fenntartása, és ez az, ami alátámasztja azt 

                                                           
20Roemer: A General Theory, 1945-5. 
21Szűkebb értelemben e fejtegetés kezdetén adott általános kizsákmányolás-definíció szerint ez a két kritérium nem a kizsákmányolást, 
hanem pusztán a gazdasági elnyomást határozza meg, hiszen az eredményekből semmilyen következtetést nem vonhatunk le a 

kizsákmányoltak munkájának eredménye és a kizsákmányolók jóléte közötti összefüggéssel kapcsolatban. Roemer felismeri ezt a 

problémát, és elemzésébe számos újabb kritériumot foglalt, hogy kiküszöböljön bizonyos problémákat (például azt, hogy a fogyatékosok 
kizsákmányolják az ép testűeket). Ennek ellenére ez a tényekkel ellentétes feltételes kritérium marad Roemer játékelméleti elemzésének 

magva. 
22De megjegyzendő, hogy a kapitalizmusban a munkások nem feudálisan kizsákmányoltak, ők nem jobban, hanem rosszabbul élnének, ha 
csak személyi javaikkal vonulnának vissza a kapitalizmus-játékból. Roemer érvelése szerint a neoklasszikus teoretikusoknak az az állítása, 

hogy a kapitalizmusban a bérből élőket nem zsákmányolják ki, általánosságban egyenértékű azzal az állítással, hogy nem feudálisan 

kizsákmányoltak, azaz nincsenek kitéve a személyes kötelékekből álló kapcsolatokon alapuló többletelvonásnak. Lásd Roemer: A General 
Theory, 206. 



 III. HATALOM ÉS TÁRSADALMI 

RÉTEGZŐDÉS: NEOMARXISTA 

ÉS NEOWEBERIÁNUS 

ELMÉLETEK 

 

 106  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

az állítást, hogy jövedelmük kizsákmányolást tükröz.23 Ha a szakképzett személy jövedelme csak a 

készségelsajátításhoz szükséges időtartamban és forrásokban tükröződne, akkor nem lenne készségalapú 

kizsákmányolás. A magasabb jövedelem csak a ténylegesen felmerült költség térítése volna. A készség-

kizsákmányolás mögötti érv az, hogy a kevés készséggel rendelkező emberek a szóban forgó készségek 

előállításának költségét meghaladó jövedelemhez, jövedelmük „járulék‖szerű kiegészítéséhez jutnak; ez az elem 

képezi a kizsákmányolást.24 

4.6. 6. Osztály és kizsákmányolás 

Roemer mindkét kizsákmányoláselemző stratégiájának központi üzenete az, hogy a kizsákmányolás anyagi 

alapját a termelő javak eloszlásabeli egyenlőtlensége képezi, vagy az, amit általában tulajdonviszonyoknak 

neveznek. Egyfelől a javak egyenlőtlensége elegendő a munkaerőtöbblet-transzferek magyarázatához; másfelől 

a javakbeli egyenlőtlenség különböző formái különböző kizsákmányolási rendszereket határoznak meg. Így 

tehát az osztályok olyan – a termelés társadalmi kapcsolatain belüli – pozíciókként határozhatók meg, amelyek a 

szóban forgó kizsákmányolási kapcsolatokból erednek.25 

Ezek a következtetések arra vezették Roemert, hogy nyíltan megkérdőjelezze a (hozzám hasonló) marxistáknak 

azt a tendenciáját hogy az osztályviszonyokat elsősorban a termelésen belüli uralmi viszonyok alapján 

definiálják. Persze a kizsákmányoló osztályok uralkodnak a kizsákmányolt osztályok felett olyan értelemben, 

hogy megakadályozzák azt, hogy a kizsákmányolt osztályok elvegyék a kizsákmányoló osztályok termelési 

javait. De Roemer kitart amellett, hogy a termelésen belüli uralom nem az osztályviszonyok meghatározásának 

központi része.26 

Egy korábbi munkámban kritizáltam Roemer e kérdésbeli álláspontját.27 Azt mondtam, hogy az 

osztályviszonyok eredendően nemcsak maguknak a tulajdonviszonyoknak represszív védelmében, hanem a 

termelés helyén – uralmat foglalnak magukban. Ma már úgy vélem, hogy Roemernek igaza van ebben a 

kérdésben. A kapitalista termelés legtöbb történeti formájának kétségtelenül fontos vonása, hogy a termelésen 

belül a tőkések a munkások felettesei, és ez fontos szerepet játszhat a termelésen belüli osztályszerveződés 

formái és az osztálykonfliktusok magyarázatában. A tőke–munka viszony alapjának azonban a termelési javak 

hatékony ellenőrzésének (vagyis valós gazdasági tulajdonának) viszonyait tekinthetjük. 

Részben azért utasítottam el Roemer tulajdonviszonyokon alapuló osztályfogalmát, mert látszólag 

elhomályosította az osztály marxista és weberi definíciói közötti különbséget. Az én értelmezésem szerint a 

weberi definíciók az osztály „piacalapú‖, a marxista definíciók pedig annak „termelésalapú‖ definíciói voltak. 

Az utóbbi állítólagos előnye az volt, hogy a termelés a cserénél „alapvetőbb‖, ezért a termelésalapú 

osztályfogalmak nagyobb magyarázó erővel bírnak, mint a piacalapú fogalmak. 

Most már világosnak tűnik számomra, hogy a tulajdonviszonyokra alapozott osztálydefiníciók szűkebb 

értelemben nem tekinthetők piacalapú definícióknak. Az osztályok tulajdonviszonyok alapján történő 

magyarázata nem a jövedelemhányadok, nem a piaci tranzakciók eredményei szerint határozza meg az 

                                                           
23Tehát a javak-kizsákmányolás kapcsolat a javak tulajdonosainak azon képességétől függ, hogy másokat meg tudnak fosztani a szóban 
forgó javaktól. A kizsákmányolás így értelmezett társadalmi alapja igen hasonló ahhoz, ahogyan Frank Parkin jellemezte Weber szociális 

zárlat fogalmát: „az a folyamat, amellyel a társadalmi kollektivitások úgy próbálják növelni hasznukat, hogy egy korlátozott kör számára 

teszik elérhetővé a forrásokat és lehetőségeket‖. Lásd F. Parkin: Marxism and Class Theory: A Burgeois Critique (Columbia University 
Press, New York, 1979). Míg Parkint főként azok az attribútumfajták érdeklik, amelyek az elzárkózás alapjául szolgálnak – faj, vallás, nyelv 

–, Roemer azon források (termelési javak) jellegével foglalkozik, amelyekkel kapcsolatban az elzárkózás megvalósul. 
24Marx nem nevezte a szocialista társadalombeli jövedelmi egyenlőtlenségeket kizsákmányolás eredményének, és nem nevezte a 

szakképzettek és szakképzetlenek közötti kapcsolatot osztályviszonynak, ennek ellenére Roemer magyarázata megfelel Marxnak a 

szocializmusbeli egyenlőtlenséggel kapcsolatos elemzésének, amelyet A Gothai program kritikájában fektetett le. Ebben a dokumentumban 

Marx hangsúlyozta, hogy a készségalapú egyenlőtlenségek a szocializmusban is fennmaradhatnak, és az elosztás a „mindenkitől képességei 
szerint, mindenkinek munkája szerint‖ alapon történne. Az elosztás csak a kommunizmusban alapulna a szükségleten, amelyből 

mindenképpen arra következtethetünk, hogy a készségbeli különbségek nem képeznének többé javakat (jövedelemgeneráló vagyont). 
25Roemer elképzelése az osztály és a kizsákmányolás közötti összefüggésről bizonyos szempontból hasonló Alvin Gouldneréhez, bár 
Roemer nem ismeri Gouldner munkáját. Gouldner az „új osztály‖-t olyan kulturális polgárságként definiálja, amelyet „a kulturális tőke‖ 

feletti ellenőrzés határoz meg, ahol a „tőke‖ „valamely‖ termelt tárgy, amellyel eladható haszontárgyakat készítenek, ezáltal biztosít 

tulajdonosának jövedelmeket vagy a gazdasági termelékenységhez való állítólagos hozzájárulásuk miatt legitimnek tekintett jövedelmi 
követeléseket (lásd Future of Intellectuals, 21). Bár Gouldner nem a kizsákmányolás alapján jellemzi ezt a jövedelemelosztási folyamatot, 

Roemer kizsákmányolás-fogalma bőven beleférne Gouldner általános megközelítésébe. 
26Ebből nem feltétlenül kell arra következtetnünk, hogy a munkafolyamatbeli uralom intézményesen nem fontos, vagy hogy tulajdonképpen 
a szóban forgó uralom gyakorlatilag nem fokozza a kapitalista kizsákmányolást és megerősíti a tőke-munkásosztály viszonyt. Roemer 

egyszerűen azt állítja, hogy nem ez az osztályviszonyok tényleges kritériuma – az a kritérium szűkebb értelemben magukon a tu-

lajdonviszonyokon alapul. 
27Wright: „The Status of the Political.‖ 
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osztályokat, hanem az osztályok által ellenőrzött termelési javak szerint, ami arra ösztönzi őket, hogy a 

csereviszonyokon belül bizonyos stratégiákat alkalmazzanak, és amelyek így meghatározzák a szóban forgó 

piaci tranzakciók végeredményét. 

4.7. 7. Az osztályelemzés általános keretrendszere felé 

4.7.1. Roemer elemzésének kibővítése 

Roemer elemzésének lényege a különféle termelőjavak eloszlása és a kizsákmányolás közötti kapcsolat. A 

különböző kizsákmányolási mechanizmusok meghatározása a különféle javak szerint történik, a különböző 

osztályrendszerek meghatározása pedig aszerint, hogy e javak közül melyik a legfontosabb a társadalombeli 

kizsákmányolás mintáinak alakításában. 

Roemer saját egyértelmű megfogalmazásában csak a javak két fajtáját mérlegeli formálisan: a fizikai javakat (az 

ő kifejezésével elidegeníthető javak) és a készségjavakat (elidegeníthetetlen javak). A feudalizmusbeli és 

kapitalizmusbeli kizsákmányolás közötti különbségtétel a fizikai javakra vonatkozó visszavonulási szabályok 

jellege körül forog (a feudális kizsákmányolást meghatározó, személyi javakkal történő visszavonulás, szemben 

a kapitalista kizsákmányolást-meghatározó, egy főre eső javakkal történő visszavonulással). A feudális esetet 

azonban némileg eltérő módon jellemezhetjük. A munkaerő a termelési javak közé tartozik.28 A kapitalista 

társadalomban mindenki birtokolja a javak e fajtájának egy egységét, nevezetesen önmagát. Ezzel szemben a 

feudalizmusban a munkaerővel kapcsolatos tulajdonosi jogok eloszlása egyenlőtlen: a feudális urak egynél több 

egységet birtokolnak, a szolgák viszont egynél kevesebbet. Természetesen nem jellemző a feudalizmusra, hogy 

a szolgák egyáltalán nem birtokolnak munkaerőt – általában nem rabszolgák, akiket megfosztottak az összes 

munkaerejükhöz fűződő tulajdonosi jogtól –, de nincs teljes hatékony ellenőrzésük saját személyük mint termelő 

cselekvők felett, ami azt jelentené, hogy az ember „birtokolja‖ saját munkaerőjavait.29 Tehát a feudális 

kizsákmányolást meghatározó visszavonulási szabály úgy határozható meg, hogy a feudális játékból való 

kiszállás a munkaerőbeli társadalmi javak egy főre eső részével, nevezetesen egy egységgel történik. Tehát a 

feudális kizsákmányolás olyan kizsákmányolás (munkaerőtranszferek), amely a munkaerőbeli javak 

eloszlásának egyenlőtlenségeiből származik.30 

Ha ilyen módon fogalmazzuk meg a feudális kizsákmányolást, akkor Roemer elemzésében szimmetrikus a 

különböző kizsákmányolások játékelméleti meghatározása: a feudális kizsákmányolás a munkaerőjavak 

birtoklásából, a kapitalista kizsákmányolás az elidegeníthető javak birtoklásából, a szocialista kizsákmányolás 

pedig az elidegeníthetetlen javak birtoklásából fakadó egyenlőtlenségeken alapul. Továbbá: a javak ezen 

kizsákmányoláskeltő egyenlőtlenségének meghatározott osztályviszony felel meg: a feudalizmusban urak és 

szolgák, a kapitalizmusban polgárság és proletariátus, a szocializmusban szakértők és munkások. 

De megkérdezhetnénk, hogyan lehet ezeken a kategóriákon belül a „ténylegesen létező szocialista társadalmak‖-

at elméletbe foglalni. Oroszországban az antikapitalista forradalom a termelőeszközök magántulajdonának 

látszólagos felszámolását eredményezte: az egyének nem birtokolhatják, nem örökölhetik a termelőeszközöket, 

nem adhatják el azokat a piacon, és így tovább. Mégis úgy tűnik, nem elég egyszerűen a készségalapú 

kizsákmányolás szerint jellemezni az ilyen társadalmakat. Ezekben a társadalmakban nem a szakértők látszanak 

az „uralkodó osztály‖-nak, és a társadalmak dinamikája nem készségegyenlőtlenségek körül forog. 

Roemer felismerte ezt a problémát, és kezelésére bevezette azt, amit „státus-kizsákmányolás‖-nak nevezett.31 

Ennek prototipikus példája a hivatalnokok által gya- korolt kizsákmányolás. Roemer azt írja: „ha ezek a 

pozíciók speciális készségeket követelnének, akkor joggal hívhatnánk e pozíciók eltérő jövedelmezőségét a 

szocialista [készségalapú] kizsákmányolás egy vonatkozásának ... [De] a szóban forgó pozíciók betöltői ennél 

valamivel több, kizárólag a pozíciónak – és nem az ahhoz kapcsolt feladatok elvégzéséhez szükséges 

készségeknek – köszönhető jövedelemhez jutnak. Ezekből a pozícióval járó, speciális fizetésekből ered a státus-

                                                           
28Annak tárgyalását, hogy miért tekintendő a munkaerő a termelőerők részének (vagyis a termelési javak közi tartozónak), lásd G. A. Cohen: 

Karl Marx’s Theory of History: A Defense (Princeton University Press, Princeton, 1978), 40-41. 
29Ebben a megfogalmazásban a rabszolgaságot a feudális kizsákmányolás határesetének tekinthetjük, ahol a rabszolgának egyáltalán 
nincsenek a saját munkaerejéhez fűződő tulajdonosi jogai, ugyanakkor a rabszolga tulajdonosa teljes körű tulajdonosi jogokkal rendelkezik 

felette. 
30Ebben a megfogalmazásban a diszkrimináció különböző formái – például emberek kizárása bizonyos foglalkozásokból olyan kritériumok 
alapján, mint a faj, a nem, a nemzetiség – szintén a feudális kizsákmányolás egy formájának tekinthetők. Tulajdonképpen nem létezik a saját 

munkaerő birtoklása, ha valaki nem rendelkezik azzal a képességgel, hogy azt más cselekvőkkel azonosan, tetszőlegesen használja. Ez a 

diszkriminációról alkotott nézet megfelel annak az elképzelésnek, hogy a diszkrimináció a „polgári szabadságjogok‖ antitézise. 
31Roemer közgazdász, az ő használatában a státus nem a szociológiában általában ennek a szónak tulajdonított jelentéseket hordozza. 
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kizsákmányolás‖.32 Roemer státus-kizsákmányolás fogalma két fő okból nem állja meg a helyét. Az első az, 

hogy nem fér bele kizsákmányolás-elemzése többi részének a logikájába. A kizsákmányolás az összes többi 

esetben a termelőerők viszonyaiban gyökerezik. Az összes többi kizsákmányolásforma „materialista‖ – nemcsak 

azért, mert a fogalom az anyagi javak eloszlásának magyarázatára szolgál, hanem azért is, mert alapja a termelés 

anyagi feltételeihez való viszony. A „státus‖-kizsákmányolásnak egyáltalán nincs szükségszerű kapcsolata a 

termeléssel. A második ok az, hogy nehéz egyértelműen megkülönböztetni a státus-kizsákmányolást a feudális 

kizsákmányolástól. Az „uraság‖ szűkebb értelemben nem a készségek vagy a tőketulajdon, hanem egy pozíció 

betöltése miatt jut jövedelemhez.33 Mégis aligha tűnik ésszerűnek, hogy lényegében azonosnak tekintsük a 

kizsákmányolás és az osztály logikáját a mai Szovjetunióban és a 14. századi feudális Európában. 

A státus-kizsákmányolás fogalmával kapcsolatos problémákat a kizsákmányolásnak a termelési javak 

készletének egy negyedik elemére, az úgynevezett „szervezés‖-re alapozott elemzésével oldhatjuk meg. Adam 

Smith és Marx is megjegyezte, hogy a munkának a termelők közötti technikai megosztása maga is a 

termelékenység forrása. Az a mód, ahogyan a termelési folyamatot megszervezik, a munkaerő kiadásától, a 

termelőeszközök használatától és a termelő készségeitől független termelési forrás. Persze van összefüggés a 

szervezés és a többi javak között – ugyanúgy, ahogyan függenek egymástól a termelőeszközök és a készségek. 

De a szervezés – a termelők közötti öszszehangolt együttműködés feltételei a komplex munkamegosztásban – 

saját jogú termelési forrás. 

Milyen a javak e fajtájának az eloszlása a különféle társadalmakban? A mai kapitalizmusban a szervezési 

javakat általában vezetők és tőkések ellenőrzik: a vezetők egyes vállalatokon belül, a tőkejavak tőkések általi 

birtoklása által megszabott korlátokkal ellenőrzik a szervezési javakat. A vállalkozó tőkések közvetlenül 

ellenőrzik a javak mindkét fajtáját (és valószínűleg a készségjavakat is); a tiszta rentier-tőkések 

(„kuponvagdosók‖) pedig csak tőkejavakat birtokolnak. 

A kapitalista piacon uralkodó anarchia miatt egyetlen cselekvő csoport sem ellenőrzi a cégeket meghaladó 

technikai munkamegosztást. 

Az állambürokratikus szocializmusban a szervezési javak sokkal nagyobb fontosságot feltételeznek.34 A 

technikai munkamegosztás ellenőrzése – a termelő tevékenységek koordinálása a munkafolyamatokon belül és 

azok között – a központban szervezett társadalmi feladattá válik. A szervezési javak feletti ellenőrzés többé nem 

egyszerűen a vállalatvezetők feladata, hanem kiterjed az államon belüli tervezés központi szerveire. Tehát az 

ilyen társadalmakban a kizsákmányolás a bürokratikus hatalmon alapul: a szervezési javak feletti ellenőrzés 

határozza meg az osztályviszonyok és a kizsákmányolás anyagi alapját. 

A szervezési javaknak ez a fogalma szoros kapcsolatban áll az autoritás és a hierarchia problémájával. A javak 

fajtája a szervezés; e javak alkalmazására a komplex technikai munkamegosztással kapcsolatos koordinált 

döntéshozás. Ha e javak eloszlása egyenlőtlen és néhány pozíció a többi pozíciónál a javak jóval nagyobb 

mennyisége felett rendelkezik hatékony ellenőrzéssel, akkor a szóban forgó javak tekintetében a társadalmi 

viszony a hierarchikus autoritás formáját ölti. Az autoritás azonban nem maga képezi a javakat; a szervezés 

képezi a javakat, és ezt az autoritás hierarchiáján keresztül ellenőrzik. 

Az az állítás, hogy a szervezési javak hatékony ellenőrzése a kizsákmányolás alapja, egyenlő azzal a 

kijelentéssel, miszerint a nem vezetők jobban élnének, a vezetők/hivatalnokok pedig rosszabbul élnének, ha a 

nem vezetők a szervezési javak rájuk eső részével visszavonulnának (vagy, ami ezzel egyenértékű, ha 

demokratizálnák a szervezési ellenőrzést); és hogy a szervezési javak effektív ellenőrzésének köszönhetően a 

vezetők/hivatalnokok ellenőrzik a társadalmilag termelt többlet egy részét vagy egészét.35 

                                                           
32Roemer: A General Theory, 243. 
33Roemer felismeri a feudális kizsákmányolás és státus-kizsákmányolás közötti hasonlóságot, de azt inkább érdekes párhuzamként, mint 

problémaként kezeli. Lásd i. m. 243. 
34Elég suta a bürokratikus államszocializmus terminus, de nem tudok ennél jobbat, a statism (körülbelül etatizmus) kifejezésnek – bár másutt 
használtam már ilyen társadalmak tárgyalásakor (E. O. Wright: „Capitalistic Futures.‖ Socialist Review, no. 68, 1983) az a hátránya, hogy az 

osztályviszonyokat szűkebb értelemben nem annyira az ilyen társadalombeli kizsákmányolás anyagi alapjaival (a szervezési javak feletti 

ellenőrzéssel), hanem inkább magával az állammal azonosítja. 
35Megjegyzendő, hogy a „többlet ellenőrzése‖ nem egyenértékű a vezetők tényleges személyifogyasztás-jövedelmével, nem jobban, mint 

ahogyan a tőkés profitok vagy a feudális járadékok egyenértékűek a tőkések és a feudális urak személyesen fogyasztott jövedelmével. 

Történetileg változó a társadalomtípusokon belül és azok között is, hogy az uralkodó osztályok által ellenőrzött többletnek mekkora részét 
használják személyi fogyasztásra, és mekkora részt használnak más célokra (feudális katonai kiadások, kapitalista tőkefelhalmozás, 

szervezetnövelés). Az az állítás, hogy a vezetők-hivatalnokok „rosszabbul élnének‖ a szervezés újraelosztásának feltételei között, nemcsak a 

személyesen elfogyasztott mennyiségre utal, hanem az általuk hatékonyan ellenőrzött jövedelemösszegre is, amely így személyesen 
kisajátítható. 
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4.7.2. Az osztálystruktúrák, javak és kizsákmányolás tipológiája 

Ha a szervezési javakat hozzáadjuk a Roemer-féle elemzési listához, akkor az 1. táblázatban bemutatott, 

komplexebb tipológiát hozunk létre. Nézzük meg röviden a táblázat minden sorát, és vizsgáljuk meg annak 

logikáját! 

1. táblázat - Az össznépesség és a tanulók megoszlása főbb társadalmi csoportonként 
 

Osztály-struktúra-

típus 
Elsődleges,egyenlőtl

enelosztásújavak 
Kizsákmányolásime

chanizmusok 
Osztályok A 

forradalmiátalakítá

sközpontifeladata 

feudalizmus munkaerő a munkaerőtöbblet 

kényszerrel történő 

elvonása 

urak és szolgák egyéni 

szabadságjogok 

kapitalizmus termelőeszközök 

piaci cseréje 
a munkaerő és az 

árucikk 
tőkések és munkások 

társadalmasítása 
a termelőeszközök 

állambörükratikus 

szocializmus 
szervezés a többlet hierarchián 

alapuló, tervezett 

kisajátítása és 

elosztása 

vezetők / 

hivatalnokok és nem 

vezető beszotásúak 

a szervezeti 

ellenőrzés 

demokratizálása 

szocializmus készségek a többlet tárgyalásos 

újraelosztása a 

munkásoktól a 

szakértőknek 

szakértők és 

munkások 
szubsztanciális 

egyenlőség 

A feudalizmus olyan osztályrendszer, amely a munkaerőhöz fűződő tulajdonosi jogok egyenlőtlen eloszlásán 

alapul. A „személyes kötődés" azt jelenti, hogy a feudális urak részbeni hatékony gazdasági ellenőrzéssel 

rendelkeznek a vazallusok felett. A munkaerőhöz fűződő tulajdonosi jogok ezen egyenlőtlen eloszlásának 

empirikus megnyilvánulása a klasszikus feudalizmusban, a munka utáni járandóság erőszakos elvonása a 

szolgáktól. Amikor a robot előbb természetbeni, végül pénzbeni járadékká válik, a kizsákmányoló viszony 

feudális jellegét a parasztoknak a földről való elköltözésére vonatkozó jogi tilalom tükrözi. Tulajdonképpen a 

paraszt városba „menekülése‖ a lopás egy formája: a paraszt ellopja az úr által birtokolt munkaerő egy részét.36 

A feudális urak ugyanakkor több termelőeszközzel, szervezési javakkal és termelési készséggel (bár ez 

valószínűtlen) rendelkezhetnek a szolgáknál, így e javak tekintetében is kizsákmányolók lehetnek. A 

társadalmat azonban a kifejezetten feudális kizsákmányolási mechanizmusok primátusa definiálja „feudális‖-

ként. Ennek megfelelően az osztályharc elsődleges strukturális alapját a feudális osztályviszonyok alkotják. 

A polgári forradalmak radikálisan átrendezték a termelési javak emberek közötti eloszlását: mindenki egy 

egységet birtokol, legalábbis elvileg. Ezt jelentik a „polgári szabadságjogok‖, és ebben az értelemben 

tekinthetjük a kapitalizmust történetileg progresszív erőnek. De a kapitalizmus fokozza a második típusú 

kizsákmányolást, amely a korábbiakat meghaladó mértékben a termelőeszközökhöz fűződő 

tulajdonviszonyokon alapul.37 

A kapitalista osztályviszonyok jellegzetes intézményi formája az, hogy a tőkések teljes tulajdonjoggal 

rendelkeznek a termelőeszközök felett, a munkások viszont egyáltalán nem rendelkeznek tulajdonosi jogokkal. 

Történetileg azonban voltak más lehetőségek. A korai kapitalizmus háziiparában a munkások birtokában volt a 

termelőeszközök egy része, de nem rendelkeztek a javak elegendő mennyiségével ahhoz, hogy ténylegesen a 

kereskedő-tőkések támogatása nélkül termeljenek árucikkeket. Ezeket a munkásokat – annak ellenére, hogy nem 

                                                           
36E logika szerint ha a parasztok szabadon költözhetnek, kiszállhatnak a feudális szerződésből, akkor a feudális járadékok (ezáltal a feudális 
kizsákmányolás) átmeneti folyamatban volna a kapitalista kizsákmányolás formája felé. Ez az átalakulás akkor teljesedne ki, ha maga a föld 

is „tőkévé‖ válna, azaz szabadon vehetnék-adhatnák a piacon. 
37Nehéz megmondani, hogy általánosságban növekedett vagy csökkent a kizsákmányolás a feudalizmusból a kapitalizmusba vezető átmenet 
során, mert a kapitalizmus egyidejűleg nagyrészt megszünteti a kizsákmányolás egyik formáját, ugyanakkor felerősíti a másikat. 
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volt formális munkaerőpiaci bér, mégis kapitalisztikusan kizsákmányolták. A közvetítő mechanizmust minden 

kapitalista kizsákmányolásban a piaci cserék alkotják. A feudalizmustól eltérően a többletet nem közvetlenül, 

kényszermunka formájában sajátítják ki a munkásoktól. Ez inkább piaci cseréken keresztül történik: a 

munkásoknak bért fizetnek, amely fedezi munkaerejük termelésének a költségeit; a tőkések a munkások által 

termelt árucikkek eladásából szereznek jövedelmet. E mennyiségek különbsége képezi a tőkések által kisajátított 

terméktöbbletet.38 

Az antikapitalista forradalmak megpróbálják megszüntetni a kizsákmányolás sajátosan kapitalista formáját, a 

termelőeszközök magántulajdonán alapuló kizsákmányolást. Az elsődleges termelőeszközök államosítása 

tulajdonképpen a tőketulajdon radikális egyenlősítése: mindenki egy állampolgári részt birtokol. Ezek a 

forradalmak azonban nem szüntetik meg, sőt jelentősen erősítik és elmélyítik a szervezési javak feletti hatékony 

ellenőrzés egyenlőtlenségeit. Míg a kapitalizmusban a szervezési javak feletti ellenőrzés nem terjed túl a cégen, 

a bürokratikus államszocializmusban a munkamegosztás összehangolt integrálása a központi állami tervezés 

intézményein keresztül kiterjed a társadalom egészére. Az a mechanizmus, amellyel ez kizsákmányoló 

többlettranszfereket hoz létre, központilag tervezett bürokratikus kisajátításból és a többlet hierarchikus elvek 

alapján történő elosztásából áll. Az ennek megfelelő osztályviszony a vezetők/hivatalnokok – a szervezési 

javakat ellenőrző emberek – és a nem vezetők között van. 

A bürokratikus államszocializmus forradalmi átalakításának történelmi feladata a szervezési javak feletti 

hatékony gazdasági ellenőrzés egyenlősítése vagy – ami ezzel egyenértékű – a termelés bürokratikus 

apparátusainak demokratizálása körül forog.39 Ebből nem következik a tökéletes tiszta demokrácia, amelyben 

minden döntést – bármilyen következményekkel jár – demokratikus gyűléseken, közvetlenül hoznak meg. 

Kétségtelenül maradnak átruházott feladatkörök, és minden bizonnyal lehetnek a demokratikus ellenőrzésnek 

képviseleti formái. De ez nem azt jelenti, hogy a társadalmi termelés tervezésének és koordinálásának alapvető 

paramétereit demokratikus mechanizmusokon keresztül alakítják ki, és hogy az átruházott feladatköri pozíció 

betöltése nem ad a betöltőknek a társadalmi többletre vonatkozó személyes követeléseket.40 Az ilyen 

egyenlősítés azonban nem érintené szükségszerűen a készségeken/képesítéseken alapuló kizsákmányolást. Az 

ilyen kizsákmányolás a szocializmus középponti vonása maradna. 

Ebben a kontextusban a „készség‖ nem triviális fogalom. A képzéssel elsajátított, magasabb szintű 

munkaképességek puszta birtoklása nem elegendő a kizsákmányolási viszonyok keletkezéséhez, mivel az ilyen 

képzett munkaerő jövedelme egyszerűen a képzés megszerzésének költségeit tükrözheti. Ilyen esetekben nincs 

sem többlettranszfer, és a kizsákmányolás játékelméleti meghatározása szerint a képzetlenek sem élnének 

jobban. Tehát ahhoz, hogy egy készség a kizsákmányolás alapja legyen, bizonyos értelemben a keresletéhez 

viszonyítva hiányosnak kell lennie, és kell egy olyan mechanizmus, amelyen keresztül a ritka készségek egyéni 

tulajdonosai ezt a hiányt magasabb jövedelemmé tudják alakítani. 

A készséghiány alapvetően háromféle módon alakulhat ki: először, a készségek olyan speciális adottságokat 

követelhetnek, amelyek ritkák a népességben; másodszor, a készség kifejlesztéséhez szükséges képzéshez való 

hozzájutást bizonyos mechanizmusokon keresztül korlátozhatják, létrehozva a képzett emberek mesterséges 

hiányát; harmadszor, olyan képesítési rendszert alakíthatnak ki, amely megtiltja a képesítés nélküli emberek 

alkalmazását, így ők még akkor sem használhatják a készséget, ha rendelkeznek vele. A kizsákmányolás 

mindhárom esetben abból ered, hogy a készséggel/képesítéssel rendelkező egyén olyan jövedelmet szerez, 

amely a készség elérhetőségének hiánya miatt meghaladja a készségek termelésének költségeit. 

A szocializmus ezen elképzelésében a szocialista társadalom lényegében egyfajta demokratikus technokrácia. A 

szakemberek ellenőrzik a saját készségeiket és a termelésen belüli tudást, és ennek az ellenőrzésnek 

köszönhetően képesek kisajátítani a termelési többlet egy részét. A szervezési javak demokratizálása miatt 

                                                           
38Megjegyzendő, hogy az állítás logikailag független a munkaerőelmélettől. Nincs olyan feltevés, hogy az árucikkek cseréjét arányosan 

szabályozza az azokban foglalt társadalmilag szükséges munka mennyisége. Azt állítjuk, hogy a tőkések jövedelme alkotja a munkások által 

termelt felesleg pénzbeli értékét. Ez elegendő ahhoz, hogy jövedelmüket kizsákmányolóként kezeljük. A kapitalista kizsákmányolás ilyen 
kezelése és annak a munkaértékelmélettel való kapcsolata tárgyalását lásd G. A. Cohen: „The Labor Theory of Value and the Concept of 

Exploitation‖, Philosophy and Public Affairs, vol. 8 (1979). 
39Megjegyzendő, hogy pontosan ez az, amiről a „ténylegesen létező szocialista társadalmak‖-on belüli baloldali kritikusok azt mondják, 
hogy a radikális változtatás politikai ügyrendjében a központi probléma ezekben az országokban. 
40Lenin eredeti víziója a „szovjet‖ demokráciáról – amelyben a tisztviselőknek nem fizetnének többet, mint az átlagos munkásoknak, és 

bármikor azonnal visszahívhatók volnának, és amelyben a társadalmi tervezés körvonalait demokratikus részvétellel vitatnák meg és 
határoznák meg – magában foglalta a szervezési javak egyenlősítésének ilyen elveit. Tudjuk, hogy a bolsevikok, amikor hatalomra kerültek, 

vagy nem tudták, vagy nem akarták komolyan megpróbálni a szervezési kizsákmányolás megszüntetését. Ezen kérdéseknek az orosz 

forradalom kontextusában, illetve a munkásdemokráciára tett kísérletek tárgyalását lásd C. Siriani: Workers's Control and Socialist 
Democracy (Verso, London, 1982). 



 III. HATALOM ÉS TÁRSADALMI 

RÉTEGZŐDÉS: NEOMARXISTA 

ÉS NEOWEBERIÁNUS 

ELMÉLETEK 

 

 111  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

azonban a tényleges tervezési döntéseket nem a szakemberek közvetlen ellenőrzése alatt, hanem egyfajta 

demokratikus eljáráson keresztül hozzák (tulajdonképpen ezt jelenti a szervezési javak demokratizálása, a 

társadalmi termelés tervezése és koordinálása feletti ellenőrzés egyenlősítését). Ez azt jelenti, hogy a szocialista 

technokratikus kizsákmányoló osztály tényleges osztályereje sokkal gyengébb lesz, mint a többi 

osztályrendszerbeli kizsákmányoló osztályok osztályereje. Tulajdonosi jogaik csak a társadalmi többlet 

korlátozott részére terjednek ki. 

Az uralomnak ez a készségalapú kizsákmányolásból következő sokkal korlátozottabb alapja konzisztens Marx 

azon állításának – ha nem is minden betűjével, de legalább – szellemével, hogy a szocializmus a kommunizmus 

„alacsonyabb szintje‖, hiszen az osztályok már részben felbomlottak egy olyan társadalomban, amelyben csak 

készségalapú kizsákmányolás létezik. Tehát a kommunizmus olyan társadalomként értendő, amelyen belül 

„elsorvadt" maga a készségalapú kizsákmányolás is, azaz egyenlősítették a készségekhez fűződő tulajdonosi 

jogokat. Hangsúlyozni kell, ez nem azt jelenti, hogy a kommunizmusban minden egyén ténylegesen 

ugyanazokat a készségeket birtokolná – nem jobban, mint ahogy a termelőeszközökhöz fűződő tulajdonosi 

jogok megszüntetéséből az következne, hogy minden egyén aktívan használna ugyanolyan mennyiségű fizikai 

tőkét. Ami kiegyenlítődik, az a termelési erőforrást képező készségek és a készségek eltérő használatából eredő, 

eltérő jövedelmekre vonatkozó követelések feletti hatékony ellenőrzés.41 

4.8. 8. Néhány megoldatlan probléma 

Az 1. táblázatban lefektetett általános keretrendszer elvont fogalmi alapot kínál a neomarxista osztályelmélet 

egy sor különféle empirikus és elméleti problémájának tisztázásához, ugyanakkor megdönti a korábbi 

osztálystruktúra-koncepciók néhány korlátját. Ennek ellenére számos megoldatlan probléma és belső 

inkonzisztencia marad, amelyek közül néhány végül is „végzetesnek‖ bizonyulhat az újrafogalmazási kísérlet 

szempontjából. Ezek közül kettő különösen szembeszökő, és megérdemel némi magyarázatot: nevezetesen az 

osztályviszony alapját alkotó készségek többértelmű státusa, valamint a szervezésnek mint a javak egy 

fajtájának problematikus jellege.42 

4.9. 9. Készségek és osztály 

Bár a készségjavak birtoklása, különösen ha képesítések formájában intézményesül, képezheti kizsákmányolás 

alapját, de sokkal kevésbé egyértelmű, hogy osztályviszony alapjaként kezelendő (kivéve ha a készségek vagy 

képesítések lehetővé tehetik tulajdonosuk számára, hogy másféle javakhoz jusson). A javak összes többi 

típusában – munkaerő, fizikai tőke, szervezés – egyértelmű megfelelés van a javak eloszlása es a társadalmi 

viszony meghatározott formája között – úr/szolga viszonyok, tőkés/alkalmazott viszonyok, vezető/munkás 

viszonyok. A készség-/képesítésjavak esetében nincs ilyen megfelelés: a szakértők és a nem szakértők nem 

léteznek ugyanolyan jól definiált társadalmi viszonyban, mint az urak és a szolgák vagy a tőkések es az 

alkalmazottak. Tehát a szakértőknek a nem szakértőkétől jól elhatárolható érdekei vannak, de nem alkotnak 

egyértelműen osztályt a nem szakértőkhöz viszonyítva. 

Végső soron a kizsákmányolás és osztályviszonyok közötti kapcsolatnak ebből a relatív homályosságából az 

következhet, hogy a szakértő kontra nem szakértő megkülönböztetés talán inkább az osztályokon belüli 

rétegződés egy formájaként kezelendő, és nem úgy, mintha maga is osztályviszony volna. Ez például az egyes 

osztályokon belüli osztályfrakció-típust definiálhatna. 

E nehézségek ellenére tanulmányom további részben a készség-/képesítésjavakat az osztályviszonyok egy 

dimenziójának alapjaként tárgyalom. Meglátjuk, hogy ez különösen a középosztályok problémájának 

átgondolásakor lesz hasznos. Így ideiglenesen eltekintek az osztályelemzésben a készségek problémája által 

okozott többértelműségektől. 

4.10. 10. Szervezési javak 

                                                           
41Utópikus lehet elképzelni egy olyan társadalmat, amelyben nincs készségalapú kizsákmányolás, vagy akár egy olyan társadalmat, 

amelyben nincs szervezési javakon alapuló kizsákmányolás – különösen akkor, ha elvetjük azt az állítást, hogy egy jövő társadalom valaha 

is az abszolút bőség állapotában létezik majd. Az abszolút bőség hiányában minden társadalom a fogyasztás eloszlásának problémájával 
kapcsolatos dilemmákkal és kompromisszumokkal kerül szembe, és az ilyen dilemmák nehezen kezelhető ösztönző problémákat okozhatnak 

az abszolút bőség hiányában. A marxista elméletbeli utópikus fantáziák problémájának óvatos exponálását lásd A. Nove: The Economics of 

Feasible Socialism (George Allen and Unwin, Hemel Hempstead, 1983). 
42Ezek és más problémák sokkal bővebb tárgyalását lásd Wright: Classes, 3. fejezet. 
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Az osztály és kizsákmányolás elemzésekor zavarba ejtő aszimmetria van a szervezés kezelésében. A többi javak 

esetében helytállónak tűnik azt mondani, hogy a kizsákmányoló osztályok „birtokolják‖ a kérdéses javakat: a 

feudális urak szolgáikhoz fűződő tulajdonjogokkal rendelkeznek; a tőkések birtokolják a termelőeszközöket; a 

szakértők birtokolják készségeiket (vagy legalábbis képesítéseiket). De nem látszik megfelelőnek, ha a 

vezetőket vagy a-hivatalnokokat a szervezési javakat „birtokló‖-ként írjuk le. Bár igaz lehet, hogy az e javak 

feletti hatékony ellenőrzésük a kizsákmányolás alapja, az ilyen ellenőrzés mégis egészen más, mint a többi javak 

tulajdonosi viszonyai, és kérdésessé teheti azt az érvet, hogy az ilyen ellenőrzés osztályviszonyok egy 

dimenziójának az alapja. 

A készségek problémájához hasonlóan ezt a nehézséget is félreteszem a tanulmány további részében. A 

minőségileg eltérő osztályrendszereket átfogó, szimmetrikus osztályfogalom kialakítására tett kísérlet végül is 

szükségtelen és haszontalan lehet. Ennek ellenére ideiglenesen továbbra is a munkaerő, a tőke és a készségjavak 

kezelésével párhuzamos módon bánok a szervezési javakkal, valamint a kizsákmányolás és az osztályviszonyok 

megfelelő formáival. 

A fogalmak elvont tárgyalását folytonosan elvarratlan szálak, többértelműségek, inkonzisztenciák terhelik. Egy 

ponton félre kell tenni ezeket a nehézségeket, és fel kell tárni a tárgyalt fogalmaknak a konkrét empirikus és 

elméleti problémákkal kapcsolatos következményeit. Ez a feladatom a tanulmány hátralevő részében. A 

következő részben ellenőrizzük az 1. táblázatban kifejtett keretrendszer egy sor elméleti következményét. Ezt 

követi néhány empirikus kutatás rövid felülvizsgálata a felvetett fogalmak használatával. 

4.11. 11. Az általános keretrendszer következményei 

Ebben a részben feltárjuk az 1. táblázatbeli keretrendszer következményeit az osztályelemzés következő három 

problémájának szempontjából: a „középosztály‖ osztályjellege; az osztálystruktúra viszonya az 

osztályképződéshez; valamint az osztályszövetségek problémája. Mindegyik esethez inkább javaslat jellegű, 

mint kimerítő kommentárt fűzök, jelezve az alapvető vizsgálódási irányokat, amelyeket ebből a pontból 

kiindulva követhetünk. 

4.12. 12. A középosztályok és az ellentmondásos helyzetek 

Az 1. táblázatban bemutatott keretrendszer lehetővé teszi, hogy a középosztályok problémáját új módon vessük 

fel. Ennek a keretrendszernek a logikájában két különféle, nem polarizált osztályhelyzetet definiálhatunk: 

1. Vannak olyan osztályhelyzetek, amelyek sem kizsákmányolók, sem kizsákmányoltak, vagyis olyan emberek, 

akik a releváns javak pontosan egy főre eső részével rendelkeznek. Például egy kispolgár, egy átlagos 

tőkeállománnyal rendelkező, önálló termelő nem volna sem kizsákmányoló, sem kizsákmányolt a kapitalista 

viszonyok között.43 Ezeket a pozíciókat nevezhetjük egy meghatározott típusú osztályrendszer „tradicionális‖ 

vagy „régi‖ középosztályának. 

2. Mivel a konkrét társadalmakra igen ritkán jellemző egyetlen termelési mód, ezért adott társadalmak tényleges 

osztálystruktúrájára az egymást metsző kizsákmányolási viszonyok bonyolult mintája jellemző. Tehát 

valószínűleg lesz néhány pozíció, amely a kizsákmányolási viszonyok egyik dimenziójában kizsákmányoló, 

egy másikban pedig kizsákmányolt. Jó példa erre a magas szintű készségekkel rendelkező bérmunkás 

(például az értelmiségi) a kapitalizmusban: kapitalisztikusan kizsákmányolt, mert nem birtokol tőkejavakat, 

és mégis készség-kizsákmányoló. Jellegzetesen az ilyen pozíciókat nevezzük egy adott rendszer „Új 

középosztályának‖. 

A 2. táblázat az ilyen összetett osztályhelyzetek sematikus tipológiáját mutatja a kapitalizmusban. A tipológiát 

két szegmensre osztottam: a termelőeszközök birtokosaira és a termelőeszközökkel nem rendelkezőkre. A 

tipológia bérmunkás-részében a helyzeteket a kapitalista társadalomra jellemző kizsákmányolás két alárendelt 

viszonya különbözteti meg – a szervezési javak és a készség-/képesítésjavak. Tehát e keretrendszeren belül a 

kapitalista társadalombeli osztályhelyzetek olyan egész tartományát különböztethetjük meg, amely eltér a 

                                                           
43Megjegyzendő, hogy ebben a megfogalmazásban néhány kispolgár kizsákmányolt (az egyenlőtlen piaci cserén keresztül), mert csak 

minimális mennyiségű termelőeszközt birtokol, néhányuk pedig kapitalisztikus kizsákmányoló lesz, mert nagy mennyiségű tőkét birtokol, 

még akkor is, ha nem alkalmaz bérmunkásokat. Tehát a kizsákmányolási státust szűkebb értelemben nem lehet azonosítani az önálló 
vállalkozó vagy bérkereső-státussal. 
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kapitalista termelési mód polarizált osztályaitól: szakértő vezetők, nem vezető szakértők, nem szakértő vezetők 

és így tovább.44 

 

2. táblázat: A kizsákmányolás és osztály alaptipológiája 

Egyesült Államok: N = 1487        Készség-javak 

Svédország.        N =1179 

Megjegyzés: A munkaerő-állományban dolgozók eloszlásai a munkanélkülieket, 

háztartásbelieket, nyugdíjasokat stb. nem tartalmazzák. 

Forrás: Összehasonlító kutatás az osztálystruktúráról és osztálytudatról. 

Mi az összefüggés a középosztály e heterogén kizsákmányolás-definíciója és azon korábbi elképzelésem között, 

hogy az ilyen pozíciók az osztályviszonyokon belüli ellentmondásos helyzetek? Még mindig van egy olyan 

vonatkozás, amelyben az ilyen pozíciók ellentmondásos helyzetek‖-ként jellemezhetők, mert a kapitalista 

társadalomban az osztályharc elsődleges formái a munka és a tőke közötti harc tekintetében jellegzetesen 

ellentétes érdekeket tartalmaznak. Egyfelől a munkásokra hasonlítanak annyiban, hogy ki vannak zárva a 

termelőeszközök tulajdonlásából.45 Másfelől a szervezési és készségjavak feletti hatékony ellenőrzésük miatt a 

munkásokkal ellentétes érdekeik vannak. Tehát a kapitalizmus harcain belül ezek az új-középosztályok valóban 

ellentmondásos helyzeteket vagy pontosabban a kizsákmányolási viszonyokon belüli ellentmondásos 

helyzeteket alkotnak. 

A középosztályok e megfogalmazásából az is következik, hogy az ellentmondásos helyzetek elsődleges formái 

egy adott társadalom kizsákmányolási viszonyainak sajátos kombinációitól függően történetileg változnak. 

Ezeket a fő ellentmondásos helyzeteket a 3. táblázat mutatja be. A feudalizmusban a lényegi ellentmondásos 

helyzetet a polgárság, a következő termelési mód feltörő osztálya képezi.46 A kapitalizmusban a kizsákmányolási 

viszonyokon belüli központi ellentmondásos helyzetet a vezetők és az államhivatalnokok alkotják. Ők testesítik 

meg az osztályszerveződésnek azt az elvét, amely meglehetősen eltér a kapitalizmustól, és amely potenciálisan 

alternatívát képez a kapitalista viszonyokkal szemben. Ez különösen azokra az állami vezetőkre igaz, akik 

esetében a vállalati vezetőktől eltérően kevésbé valószínű, hogy pályájuk szorosan összekapcsolódik a tőkés 

osztály érdekeivel. Végül a bürokratikus államszocializmusban a tág értelemben meghatározott „értelmiség‖ 

alkotja a döntő fontosságú ellentmondásos helyzetet.47 

                                                           
44Az ebben a táblázatban szereplő munkaerőadatok a University Wisconsin által az osztálystruktúrára és osztálytudatra vonatkozólag végzett 
összehasonlító kutatásból erednek. A kategóriák kódolásának és a változók operacionalizálásának részleteit lásd Wright: Classes, 2. 

függelék. 
45Ez nem annak tagadása, hogy sok értelmiségi és vezető a tőkejavak tulajdonosává vált a magas jövedelmekből való megtakarítással. 
Amennyiben azonban ez megtörténik, osztályhelyzetük objektíven kezd eltolódni, és objektíven polgári helyzetbe kerülnek. Itt csak azokról 

az értelmiségi és vezetői pozíciókról beszélek, amelyek nem a polgárságba kerülés segédeszközei. 
46A feudalizmus régi középosztályát azonban a felszabadított, saját földjét művelő paraszt (yeoman) határozza meg, az a paraszt, aki a 
munkaerőhöz fűződő egyenlőtlen eloszlású javak rendszerében birtokolja a szóban forgó javak rá eső részét. 
47Azok a teoretikusok, akik egy új osztály fogalmi alapján próbálták elemezni a ténylegesen létező szocializmus osztálystruktúráit, általában 

hajlanak egyetlen uralkodó osztályhelyzeten vegyíteni az államhivatalnokokat és a szakértőket, ahelyett, hogy lényegileg az 
osztályhatalomért versengőknek tekintenék őket. Néhány teoretikus, például Konrád és Szelényi vagy Gouldner, nem ismeri fel ezt a 
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A középosztály ezen átfogalmazásának egyik következménye: többé nem nyilvánvaló, hogy a kapitalista 

társadalomban a proletariátus a tőkés osztály egyedülálló vagy talán központi riválisa az osztályhatalomért folyó 

versenyben. Ez a klasszikus marxista feltevés azon a tételen múlott, hogy a kapitalizmusban nem volt más 

osztály, amelyet a kapitalizmus történeti alternatívája „hordozójának‖ tekinthettek. A szocializmus (mint a 

kommunizmusba való átmenet) volt az egyetlen lehetséges jövő a kapitalizmussal szemben.48 A 3. táblázatból 

arra következtethetünk, hogy a kapitalizmusban nincs más osztályerő, amely potenciálisan alternatívát vetne fel 

a kapitalizmussal szemben. Ez nem jelenti azt, hogy a feudalizmus – kapitalizmus – bürokratikus 

államszocializmus kommunizmus sorrend törvényszerű; nem szükségszerű, hogy az állami hivatalnokok 

legyenek a jelenlegi kapitalizmus jövőbeli uralkodó osztálya. De ez felveti, hogy az osztályok kialakulásának és 

az osztályharcnak a folyamata a hagyományos marxi szöveg által a megengedettnél lényegesen összetettebb és 

indetermináltabb.49 

3. táblázat - Alapvető osztályok és ellentmondásos helyzetek az egymást követő 

termelési módokban 
 

Termelési mód Alapvető osztályok Legfontosabb ellentmondásos 

helyzet 

feudalizmus urak és szolgák polgárok 

kapitalizmus polgárság és proletariátus vezetők / hivatalnokok 

bürokratikus államszocializmus hivatalnokok és munkások értelmiség / szakértők 

A ellentmondásos osztályhelyzetek ilyen értelmezésének több előnye is van korábbi elképzelésemmel szemben. 

Először: az osztályviszonyokon belüli ellentmondásos helyzetek korábbi elemzésének bizonyos specifikus 

fogalmi problémái eltűnnek. Főleg korábbi, a „félautonóm alkalmazottak‖-at középpontba állító ellentmondásos 

helyzetek megfogalmazásommal kapcsolatos komolyabb problémák egyike. Az autonómia mindig inkább a 

munkafeltételek jellemzőjének, mint az osztályviszonyok megfelelő dimenziójának tűnt, és ennek 

eredményeként meglehetős szkepticizmussal jellemeztem a félautonóm alkalmazottakat úgy, hogy az 

osztálystruktúrán belül sajátos helyzetet alkotnak. Az osztálystruktúrával kapcsolatos empirikus kutatásomban 

különösen problematikusnak bizonyult a félautonóm kategória, mert számos, megértést gátló eredményt hozott 

létre. Például az iskolai gondnokok, akik sokféle „kézműves‖ feladatot is végeznek, végül autonómabbnak 

tűntek, mint a légitársaságok pilótái. Ezek a specifikus problémák megszűnnek az itt felvetett átfogalmazásban. 

Másodszor: a ellentmondásos helyzetek kizsákmányolás alapján való kezelése az egyes termelési módokon 

keresztül általánosítja a fogalmat. A fogalomnak minden osztályrendszerben sajátos elméleti státusa van, sőt 

sokkal jobban előtérbe kerül történeti jelentése, ahogyan azt a 3. táblázat mutatja. 

Harmadszor: a „középosztály‖ helyzetek ilyen konceptualizálása a korábbinál sokkal egyértelműbbé teszi 

osztályérdekeik problémáját. Osztályviszonyokon belüli helyzetüket – a birtokukban vagy ellenőrzésük alatt 

levő javak specifikus fajtája szerint – lényegi optimalizálási stratégiájuk jellege határozza meg. Jellegzetes 

osztályhelyzetük segít meghatározni érdekeiket mind a létező kapitalista társadalomban, mind a különféle 

alternatív játékok (társadalmak) tekintetében, amelyekbe szeretnének visszavonulni. A korábbi 

megfogalmazásban problematikus volt bizonyos ellentmondásos helyzetek anyagi érdekeinek pontos 

meghatározása. Különösen ésszerűtlen volt, hogy a félautonóm alkalmazottak alapvető anyagi érdekeit a 

munkások érdekeitől szükségszerűen eltérőként, még kevésbé a munkások érdekeivel ellentétesként kezeljük. 

Végül ez a kizsákmányolás-alapú stratégia sokkal szisztematikusabb módon segít tisztázni az 

osztályszövetségek problémáját, mint az előző megközelítés. A ellentmondásos helyzetek esetében mindig elég 

                                                                                                                                                                                     
választóvonalat, bár ők nem is pontosan az itt felvetett módon foglalják elméletükbe a problémát. Lásd például Konrád György–Szelényi 
Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz, Gouldner: The Future of Intellectuals. 
48Alvin Gouldner és mások azt mondták, hogy történetileg a társadalmi forradalmak kedvezményezettjei nem az előző termelési mód 

elnyomott osztályai voltak, hanem „harmadik osztályok‖. A legfigyelemreméltóbb, hogy a feudalizmus kihunyásakor nem a parasztság, 
hanem a polgárság lett az uralkodó osztály: egy olyan osztály, amely a feudalizmus elsődleges kizsákmányolási viszonyán kívül 

helyezkedett el. Ugyanez vonatkozik a kapitalizmus tekintetében a vezető hivatalnokokra, az állam-bürokratikus szocializmus tekintetében 

pedig a szakértőkre: ezek minden esetben potenciális riválist képeznek a létező uralkodó osztállyal szemben. 
49A kapitalizmus többféle lehetséges jövőjéről szóló tézis átfogó tárgyalását lásd Wright: „Capitalism's Futures.‖ 
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homályos volt, hogyan értékelendő a ellentmondásos helyzetűeknek az a tendenciája, hogy a munkásokkal vagy 

a nem munkásokkal lép-e szövetségre. Olyan kijelentéseket tettem, hogy az ilyen szövetkezési tendenciák 

politikailag és ideológiailag meghatározottak, de nem tudtam sok tartalommal megtölteni ezeket az 

elképzeléseket. Ezzel szemben – az alábbiakban láthatjuk – a ellentmondásos helyzet kizsákmányolás alapú 

fogalma egy sokkal egyértelműbb anyagi kiindulási pontot biztosít a szövetségek problémájának elemzéséhez. 

4.13. 13. Osztálystruktúra és osztályképzés 

A klasszikus marxizmusban az osztálystruktúra és az osztályképződés közötti összefüggést általában viszonylag 

problémamentesnek tekintették. A munkásosztály elemzésében általában azt feltételezték, hogy egy az egyhez 

kapcsolat van a strukturálisan definiált proletariátus és a harcban kollektív cselekvőként részt vevő proletariátus 

között. A munkásosztály átalakulása az önmagában való osztályból (egy strukturálisan determinált osztályból) 

egy önmagáért való osztállyá (a kollektív harcban részt vevő osztállyá) nem lehetett zökkenő- és 

problémamentes folyamat, de elkerülhetetlen volt. 

A legtöbb neomarxista osztályteoretikus megkérdőjelezte azt az állítást, miszerint egyszerű kapcsolat van az 

osztálystruktúra és az osztályképződés között. Általában azt mondták, hogy az osztályelemzés két szintje között 

sokkal kevesebb determináltság van. Adam Przeworski szerint az osztályharc elsősorban osztályok feletti és 

csak azután osztályok közötti harc.50 Mindig problematikus, hogy a munkások osztályt vagy valamilyen másféle, 

vallási, etnikai, regionális, nyelvi, nemzetiségi, szakmai alapú kollektivitást képeznek-e. Az osztálystruktúra 

meghatározhatja az anyagi érdekeknek azt a területét, amelyen az osztályképzési törekvések előfordulnak, de 

nem az egyedüli meghatározója az ilyen kísérletek végeredményének. 

A tanulmányban felvetett fogalmi keretrendszer megvilágítja az osztálystruktúra-osztályképzés kapcsolat relatív 

indetermináltságát. Ha a tanulmány érvei helytállóak, akkor az osztálystruktúra a társadalmi viszonyok olyan 

struktúrájának tekintendő, amely kizsákmányolás-alapú érdekek mátrixát hozza létre. De mivel az 

osztálystruktúrában sok helyzet az ilyen kizsákmányolás-érdekek komplex kötegeiből áll, ezek az érdekek úgy 

tekintendők, mint amelyek egy sor potenciális osztályképződmény anyagi alapját képezik. Maga az 

osztálystruktúra nem hozza létre az osztályképzés egyedülálló mintáját; inkább különféle osztályképződmények 

mögöttes valószínűségét határozza meg. Az, hogy ezen alternatívák közül valójában melyik fordul elő 

történetileg, egy sor olyan tényezőtől függ, amelyeket strukturálisan maga az osztálystruktúra befolyásol. 

4.14. 14. Osztályszövetségek 

Ha majd az osztályelemzés eltávolodik az osztálystruktúra egyszerű, polarizált képétől, akkor az 

osztályszövetségek problémája uralkodóvá válik az osztályképződmények elemzésében. A szervezett 

osztályharc igen ritkán ölti két homogén módon szervezett erő közötti konfliktus formáját. Tipikus szituáció az, 

amelyben osztályok, osztályszegmensek és mindenekelőtt ellentmondásos osztályhelyzetek közötti szövetségek 

alakulnak ki. 

Az osztályviszonyokon belüli ellentmondásos helyzetekben levő egyének nagy vonalakban három stratégiával 

kerülnek szembe az osztályharchoz való viszonyukban: megpróbálhatják kizsákmányolói pozíciójukat 

felhasználni arra, hogy egyénként bejussanak magába az uralkodó kizsákmányoló osztályba; megkísérelhetnek 

szövetséget kötni az uralkodó kizsákmányoló osztállyal; vagy valamiféle szövetséget alakíthatnak az elsődleges 

kizsákmányolt osztállyal. 

Az ellentmondásos helyzetekben levő emberek közvetlen osztályaspirációja általában az, hogy kizsákmányoló 

helyzetük gyümölcseit az uralkodó javakra „beváltva‖ belépjenek az uralkodó kizsákmányoló osztályba. 

Ekképpen a feudalizmusban a felemelkedő polgárság gyakran használta a kapitalista kizsákmányoláson 

keresztül szerzett többlet egy részét arra, hogy földet és feudális címeket vásároljon, vagyis hogy „feudális 

javakat‖ szerezzen. Egy polgári forradalom tehát részben abból áll, hogy megakadályozzák a tőkés felhalmozás 

feudalizálódását. Hasonlóképpen, a kapitalizmusban a vezetők és értelmiségiek számára személyesen elérhető, 

kizsákmányoló jellegű transzfereket gyakran használják tőke, tulajdon, értékpapírok stb. vásárlására annak 

érdekében, hogy a tőketulajdonból eredő, „munka nélkül szerzett‖ jövedelemhez jussanak. Végül a bürokratikus 

államszocializmusban a szakértők tudás feletti ellenőrzésüket segédeszközként próbálják használni ahhoz, hogy 

bekerüljenek a hivatali apparátusba és ellenőrzést nyerjenek a szervezési javak felett. 

                                                           
50A. Przeworski: „From Proletariat into Class: The Process of Class Struggle from Karl Kautsky‘s The Class Struggle to Recent Debates‖, 
Politics and Society, vol. 7. no. 4 (1977). 
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Az uralkodó kizsákmányoló osztályok általánosságban ellentmondásos helyzetűekkel kerestek 

osztályszövetséget, legalábbis akkor, amikor pénzügyileg erre képesek voltak. Az ilyen stratégiák azzal 

próbálják semlegesíteni az ellentmondásos helyzetek potenciális fenyegetését, hogy érdekeiket megkísérlik 

közvetlenül összekötni az uralkodó kizsákmányoló osztály érdekeivel. Ha eredményesek ezek a hegemonikus 

stratégiák, akkor segítenek létrehozni egy stabil alapot az összes uralkodó osztály számára, amely megfékezi a 

kizsákmányolt osztályok harcát. Az egyik stratégia az, hogy az ellentmondásos helyzetben levő emberek 

számára megkönnyítik az uralkodó osztályba kerülést; egy másik stratégia viszont az ellentmondásos helyzetűek 

uralkodó kizsákmányoló osztály általi kizsákmányolását olyan mértékben csökkentik, hogy az ilyen pozíciók 

„nettó‖-kizsákmányolást tartalmazzanak. A nagyvállalatok felső szintű vezetőinek fizetett rendkívül magas 

illetmények szinte biztosan azt jelentik, hogy ők nettó-kizsákmányolók. Ennek az lehet a hatása, hogy 

minimálisra csökkennek az ilyen pozíciók és az uralkodó kizsákmányoló osztály pozíciói közötti lehetséges 

érdekkonfliktusok. 

Az ilyen hegemonikus stratégiák azonban sokba kerülnek. Megkövetelik, hogy az ellentmondásos helyzetek 

nagy szegmensei hozzáférhessenek a társadalmi többlet jelentős részéhez. Néhány közgazdász véleménye 

szerint ez a korporatív hegemonikus stratégia lehet az egyik központi oka annak az általános tendenciának, hogy 

a fejlett kapitalista gazdaságok stagnálnak, és hogy ez aláaknázhatja maguknak a stratégiáknak a 

működőképességét.51 E szövetség gazdasági alapjainak eróziója inkább antikapitalista irányultságokat hozhat 

létre a szakértők, sőt a vezetők körében is. Különösen az állami szektorban várható, ahol a szakértők és 

hivatalnokok karrierje nem kötődik olyan közvetlenül a korporatív tőke érdekéhez, hogy hitelt kapjanak a 

gazdaság irányításának mikéntjére vonatkozó „politikus‖ nézetek. 

Az ellentmondásos helyzetek potenciális osztályszövetségei nem egyszerűen a polgársághoz kötődnek. 

Bizonyos történelmi szituációkban fennáll a „populáris‖ kizsákmányolt osztályokkal – olyan osztályokkal, 

amelyek ugyanakkor nem kizsákmányolók is (ezek a kizsákmányolási viszonyokon belül nincsenek 

ellentmondásos helyzetben) való szövetségek lehetősége is. Az ilyen osztályok azonban általában nehezebb 

feladattal néznek szembe, amennyiben ellentmondásos helyzetűekkel próbálnak szövetséget kötni, hiszen 

általában nincs meg az a képességük, hogy jelentős megvesztegetést kínáljanak az adott pozíciókban levő 

embereknek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy lehetetlen a munkások és az ellentmondásos helyzetek valamely 

szegmense közötti szövetség. Különösen olyan feltételek mellett válik lehetővé az egyértelműen nettó-

kizsákmányolt ellentmondásos helyzetekben levő emberek számára, hogy érdekeik mérlegét a munkásosztály 

javára billentsék, amikor az ellentmondásos helyzetek „értékcsökkenési‖ folyamatnak vannak kitéve 

(készségvesztés, proletarizálódás, az autoritás rutinizálódása). 

Ha előfordulnak munkások és a vezetők, szakértők különböző kategóriái közötti osztályszövetségek, akkor a 

szövetség politikai és ideológiai irányának a meghatározása válik a döntő politikai kérdéssé. Ha helyes a 

tanulmányban szereplő elemzés, akkor ezek az ellentmondásos helyzetek a kapitalizmus bizonyos jövőinek 

„hordozóit‖ alkotják – olyan jövőét, amelyben a munkásosztály kizsákmányolt és uralt osztály maradna. 

Támogassanak a munkások ilyen szövetségeket? Érdekükben áll, hogy egy olyan társadalomért harcoljanak, 

amelyben – ha nem kapitalista módon is, de – kizsákmányoltak maradnak? Nem hiszem, hogy ezekre a 

kérdésekre vannak általános, egyetemes válaszok. Bizonyosan vannak olyan körülmények, amelyek között egy 

forradalmi bürokratikus államszocializmus a munkásosztály valódi érdekében állhat, még akkor is, ha a 

munkások kizsákmányoltak maradnak egy ilyen társadalomban. Úgy vélem, ez a helyzet a harmadik világ sok 

mai országában. A fejlett kapitalista országokban azonban a tőke társadalmasítását és a szervezési javak 

demokratizálását egyidejűleg magában foglaló, radikális demokratikus szocializmus – nagyon hosszú távú, 

azonban – reális lehetőség. 

4.15. 15. Empirikus következmények 

A kizsákmányolás fogalma olyan szituációkat jelöl meg, amelyekben a cselekvők között eredendően ellentétes 

anyagi érdekek vannak. A kizsákmányolási viszonyok komplex mintájában gyökerező osztálystruktúra 

jellemzésével tehát az a célunk, hogy az adott struktúra pozícióin keresztül bepillantást adjon az alapvető anyagi 

érdekek eloszlásába és az annak megfelelő osztálykonfliktusbeli törésvonalakba. 

Tehát az empirikus kérdés az lesz, hogyan kapcsolódik az osztályhelyzeteknek ez a komplex tipológiája egy sor 

„függő‖ változóhoz. Jelen elemzésemben ezek közül kettőt emelek ki: a jövedelmet és az osztályattitűdöket. 

                                                           
51Lásd S. Bowles–D. Gordon–T. Weiskopf: Beyond the Wasteland (Anchor, New York, 1984). A szerzők azt írták, hogy bizonyos kapitalista 

országokban a termelékenység növekedését aláaknázó egyik kulcstényező a vezetői költségeknek az óriásvállalat növekedésével járó 
növekedése. 
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Röviden tárgyalom az egyes változók elemzésének indokait, az elemzésben használt adatforrásokat és az 

operacionális változók kialakítását. Ilyen előzmények után áttérek magukra az empirikus eredményekre. 

4.15.1. A változók indoklása 

Bár a kizsákmányolás elméleti fogalma és a személyi jövedelemre vonatkozó empirikus adatok közötti 

összefüggés nem egyszerű, a kettőt ennek ellenére nem kell szorosan összekapcsolnunk. Ha tehát a 

termelőeszközök birtoklása vagy ellenőrzése a kizsákmányolás alapja, akkor a jövedelmeknek rovatról rovatra 

szisztematikusan kell változniuk a 2. táblázat osztálytipológiájában. Konkrétabban, két alaphipotézist 

alkothatunk: 1) az átlagjövedelmek az osztálystruktúrában a polgárság és a proletariátus között polarizálódnak; 

és 2, az átlagjövedelmek a táblázat proletariátus-sorok felől a szakértő-vezető sarok felé, valamint a 

kispolgárság felől a polgárság felé minden irányban monoton növekednek. Tehát olyan módon is hihetőbbé 

tesszük az osztálytipológia mögött álló elméleti állításokat, ha megvizsgáljuk az osztálystruktúra és jövedelem 

közötti összefüggést. 

Az osztályattitűdök vizsgálatának az az indoka, hogy az ilyen attitűdök legalábbis hajlanak arra, hogy tükrözzék 

az osztálypozíciók betöltőinek valós érdekeit, és így szisztematikusan változnak az osztálytipológia rovatai 

között. Az attitűdök tanulmányozásával szemben két ellenvetés lehet. Az első az, hogy az osztálystruktúra célja 

nem a mentális állapot egyénenkénti eltéréseinek, hanem az osztályharc, különösen az osztálycselekvések 

szervezett formáinak a magyarázata. A második az, hogy még ha alakítja is az osztályhelyzet az egyéni mentális 

állapotot, egy attitűdfelmérésre adott válaszok akkor is alkalmatlanok a szóban forgó osztálydeterminált 

mentális állapotok kipuhatolására. A mentális állapot eléggé kontextusfüggő ahhoz, hogy egy felmérés (survey 

interview) mesterséges kontextusára adott válaszokat ne tekinthessük az osztályviszonyok valóságos 

szituációiban létező mentális állapotok mutatóinak. 

Mindkét ellenvetést komolyan kell vennünk. Az elsőre azt mondanám, hogy a szóban forgó harcokban olyan 

egyének vesznek részt, akik döntenek arról, hogy meghatározott módon cselekszenek – még akkor is, ha az 

osztálystruktúra magyarázatának alapvető tárgyát a kollektíven szervezett osztályharcok alkotják –, ezért az 

egyéni mentális állapotokat így vagy úgy, de mindenképpen számításba kell venni a folyamatban. A második 

ellenvetésre azt mondanám, hogy amennyiben a mentális állapotok kontextusfüggők, akkor az osztályhelyzet és 

a vizsgálat által mért osztályattitűdök közötti összefüggést nem erősíteni, hanem gyengíteni kellene. A felmérés 

kontextusa összekuszálná az eredményeket, és megzavarná az osztályhelyzetek valódi hatását. Ha tehát e 

kontextustorzítás ellenére szisztematikus összefüggést figyelünk meg, akkor jobban bízhatunk az eredmények 

értelmezhetőségében. 

4.15.2. Adatok 

A vizsgált adatok egy átfogó nemzetközi, az osztálystruktúrával és osztálytudattal foglalkozó kutatásból 

származnak.52 Jelenlegi elemzésünkben csak két ország, az Egyesült Államok és Svédország adataival 

foglalkozunk. A durván hasonló technológiai fejlettségű és átlagos életszínvonalú fejlett kapitalista országok 

csoportján belül ez a két társadalom szinte szélsőséges eseteket képvisel: a fejlett kapitalista társadalmak közül 

az Egyesült Államok rendelkezik az egyik legmagasabb (az adók és illetékek levonása utáni) reáljövedelem- 

egyenlőtlenséggel, Svédország pedig a legalacsonyabbal; Svédországban a civil munkaerő legnagyobb (45 

százalék feletti) aránya áll közvetlenül állami alkalmazásban, míg az Egyesült Államokban a legkisebb (20 

százalék alatt); a szociáldemokrata pártok az összes kapitalista ország közül Svédországban állnak a 

legmagasabb kormányzati szinten, míg az Egyesült Államokban a legalacsonyabban. Mivel a gazdasági fejlődés 

szintjének ezen alapvető hasonlóságai párosulnak ilyen jelentős politikai különbségekkel, különösen érdekes 

lehet Svédország és az Egyesült Államok összehasonlítása az osztálynak a jövedelemre és az attitűdökre 

gyakorolt hatása szempontjából. 

4.15.3. Változók 

A jövedelem-változó az adólevonás előtti összes forrásból származó teljes évi személyi jövedelem. Tehát a bér 

jellegű jövedelmet különféle forrásokból származó nem bér jellegű jövedelemmel párosítja. Az osztályattitűd-

változó egy olyan hat itemre adott válaszból összeállított skála, amelyek mindegyike meglehetősen jól látható 

osztálytartalommal rendelkezik.53 Például azokat a válaszadókat, akik egyetértettek azzal az állítással, hogy 

                                                           
52A tanulmány részleteinek lelőhelye: E. O. Wright–C. Costello–D. Hachen–J. Sprauge: „The American Class Structure‖, American 

Sociological Review, December 1982, valamint Wright: Classes. 
53A használt mérőszámok teljes körű részletezését lásd Wright: Classes, 2. függelék. 
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„Törvényben kellene megtiltani a munkáltatóknak, hogy egy sztrájk ideje alatt sztrájktörőket vegyenek fel‖, a 

munkásosztálypárti pozícióba, az állítással egyet nem értőket pedig a tőkéspárti pozícióba sorolták. A skála – 6-

tól (a válaszadó mind a hat kérdésben a tőkéspárti pozíciót foglalja el) +6-ig (a válaszadó minden elemben a 

munkáspárti helyzetet foglalja el) terjed. 

A termelőeszközök birtoklását, amely az osztálystruktúra-tipológia hátterében áll, a döntéshozásra, az 

autoritásra, a tulajdon birtoklására, a foglalkozáskészségekre és oktatási képesítésekre vonatkozó kérdések 

széles körén keresztül operacionalizálták. Mondanom sem kell, hogy számos módszertani probléma kapcsolódik 

e mérőszámokhoz, különösen a készség-/képesítésjavak mérőszámaihoz. Ezért a javak mindegyik fajtáját három 

részre bontottam. Mindkét dimenzió két pólusát a kérdéses javakkal egyértelmű viszonyokat kialakító pozíciók 

alkotják. A „közbenső‖ pozíció a marginális javak eseteinek és a nem egyértelmű mérőszámokat tartalmazó 

eseteknek a kombinációja. 

4.16. 16. Empirikus eredmények: Jövedelem 

A 4. táblázat osztályonként mutatja az átlagos személyi jövedelmet az Egyesült Államokban és Svédországban. 

A táblázat adatai többnyire erős konzisztenciát mutatnak az osztálystruktúra kizsákmányolás-alapú 

konceptualizálásának elméleti indokaival. 

Az Egyesült Államokban a jövedelem erősen polarizálódik a tipológia proletár-rovata és a polgárság között: az 

előbbiek átlagosan évente alig több mint 11 ezer dollárt keresnek, az utóbbiak pedig több mint 52 ezer dollárt. 

Svédországban az eredmények nem ilyen nyilvánvalóak: a mintabeli polgárság lényegében a szakértő 

vezetőkkel azonos jövedelmű. A svéd minta polgárság-kategóriájában azonban csak nyolc válaszadó van, és ők 

minden bizonnyal viszonylag kis tőkével rendelkeznek. Mivel Svédországban nagyon magas a személyi 

jövedelemadó, a tőkések jövedelmük jelentős részét nem pénzben, hanem más formában szerzik. A személyi 

jövedelemnek ezeket a nem pénzbeli elemeit szinte lehetetlen mérni a rendelkezésünkre álló adatokkal, ezért a 

4. táblázat számértéke minden bizonnyal kisebb a valóságosnál. Tehát az adatok az Egyesült Államokban 

erősen, Svédországban pedig legalábbis feltételesen alátámasztják azt az 1. hipotézist, hogy az átlagjövedelmek 

a polgárság és a proletariátus között polarizálódnak. 

Kevésbé bizonytalanok az eredmények a 2. hipotézis esetében, amely szerint az átlagjövedelmek a proletártól a 

szakértő vezetőig, valamint a kispolgártól a polgárig monoton növekednek. A jövedelmek az Egyesült 

Államokban és Svédországban is nagyrészt monoton módon növekednek a táblázat minden dimenziójában az 

osztálystruktúra-mátrix proletár-sarkából a szakértő-vezető sarok felé haladva. Ez alól csak az a kivétel, hogy a 

10. és 11. kategória (képesítés nélküli vezetők és képesítés nélküli alsóbb szintű vezetők), valamint a 6. és 9. 

kategória (képesített és félképesített nem vezető beosztású alkalmazottak) lényegileg azonos mind az Egyesült 

Államokban, mind Svédországban. Ha figyelembe vesszük a „képesítés nélküli alsóbb szintű vezetők‖ (11. 

kategória) és a „félképesített munkások‖ (9. kategória) „közbenső‖ kategóriáinak fogalmi státusát, akkor az 

eredmények nem mondanak ellent az elméleti modellnek. 

A 4. táblázat mintájában különösen a bérből élők közötti kizsákmányolási viszonyok két dimenziójának 

interakciója a meglepő. Ha külön-külön végigmegyünk a szervezési javakon vagy a képesítésjavakon (a táblázat 

alján és a jobb oldali oszlopon), az átlagjövedelem növekedése viszonylag szerény mértékű. A jövedelmek 

ugrásszerű növekedése akkor jelentkezik, ha kombináljuk ezt a két kizsákmányolási mechanizmust (a táblázat 

tetején és a bal oldali oszlopban, a bérből élők között haladva). Tehát az adatok erősen alátámasztják a 2. 

hipotézist.54 

                                                           
54Egy itt nem közölt elemzésben, amelyben a függő változó a nem bér jellegű jövedelem volt, ugyanezt a monoton mintát figyeltem meg, 
csak sokkal élesebb különbség volt a munkások és a szakértő vezetők között. Lásd Classes, 6. fejezet. 
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4. táblázat: Éves egyéni átlagjövedelem az osztályhelyzet szerint Svédországban és az Egyesült Államokban 

Megjegyzés:A rovatokban az összes forrásból származó, adózás előtti bruttó éves egyéni 

jövedelem szerepel. A svéd jövedelmeket az 1980. évi átváltási árfolyamon számítottuk át 

dollárra.Forrás:Összehasonlító kutatás az osztálystruktúráról és osztálytudatról. 

4.16.1. Empirikus eredmények: Attitűdök 

Az 5. táblázat az osztályhelyzet szerint mutatja be az osztálytudat-skálán mért középértékeket az Egyesült 

Államokban és Svédországban. Ezekből az eredményekből számos általánosítást vonhatunk le. 

Az eltérések általános mintája. Az eltéréseknek az 5. táblázatban átlagokban kifejezett általános mintája (nem 

az átlagok tényleges értéke, hanem az átlagok mintázata) eléggé hasonló az Egyesült Államokban és 

Svédországban. A táblázat mindkét országban alapvetően a tőkés osztály és a munkásosztály között 

polarizálódik (egyik táblázatban sincs jelentős különbség a proletárok és a félképesített munkások között).55 A 

táblázat proletár-sarkától a szakértő-vezető sarok felé haladva a skálaértékek mindkét országban csökkenő 

mértékben munkásosztálypártiak, végül pedig tőkéspártiak. A jövedelemeredményekhez hasonlóan az 

attitűdskála középértékei közel monoton módon változnak a táblázat minden dimenziója mentén. A 

kispolgárságtól az önálló vállalkozók közötti igazi tőkésosztály felé haladva pedig a középértékek mindkét 

országban egyre tőkéspártibbá válnak.56 

                                                           
55Az Egyesült Államokban a szakértő vezetők valamivel tőkéspártibbak, mint maga a polgárság, de a különbség nem elég nagy ahhoz, hogy 

lényegileg egyenlően polarizáltként kezeljük őket a munkásosztály tekintetében. Ne feledjük, hogy ebben a kontextusban a legtöbb 

válaszadó az általam „polgárság‖-nak nevezett kategóriában még mindig meglehetősen szerény mértékben tőkés. Ezeknek a tőkéseknek 83 
százaléka ötvennél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat. A szakértő vezetőknek azonban csak 8 százaléka dolgozik ötvennél kevesebb 

alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásnak. Várható, hogy ha lenne adatunk a nagytőkések mintájáról, az eredmények némileg eltérnének. 
56Ellenvethetnénk, hogy ezek az eredmények olyan más változók képződményei lehetnek, amelyek nem szerepelnek az elemzésben. Például 
az osztálykategóriák nemek szerinti összetétele hihetően magyarázhatná a táblázat rovatai között megfigyelt mintákat. Egy sor lehetséges 

zavaró változót – életkor, nem, osztályeredet, szakszervezeti tagság, jövedelem kontrollálva elemeztem az 5. táblázatbeli eredményeket, és 

bár néhány részletet befolyásolnak ezek a „kontrollok‖, az alapvető minták érintetlenek maradnak. E többváltozós elemzés tárgyalását lásd 
Wright: Classes, 7. fejezet. 
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5. táblázat: Osztálytudat az osztálystruktúrabeli helyzet szerint 

Megjegyzés: A táblázatban a munkásosztály tudat skálán mért átlagok szerepelnek. A skála 

értékei +-6-tól (minden elemben munkásosztály-párti) - 6-ig (minden elemben tőkéspárti) 

terjednek. 

Forrás: Összehasonlító kutatás az osztálystruktúráról és osztálytudatról. 

A polarizáció mértéke. Bár az attitűdbeli különbségek mintázata a két országban hasonló, a közös mintán 

belüli polarizáció mértéke drámai mértékben eltér. Az Egyesült Államokban a-tőkésosztály és a munkásosztály 

közötti különbség a skálán valamivel több 2 pontnál; Svédországban a különbség 4,6 pont. (E különbségek 

eltérése a 0,01 szinten statisztikailag szignifikáns.) Az adatok azt mutatják, hogy a tőkésosztályon belül 

alapvetően nemzetközi konszenzus van az osztályalapú attitűdök tekintetében, a munkásosztályon belül viszont 

nincs ilyen konszenzus: ezen a skálán a svéd és amerikai munkások majdnem annyira különböznek, mint az 

egyesült államokbeli munkások és tőkések. 

Osztályszövetségek. Az osztályszövetségeknek az 5. táblázatbeli osztálytudat-mintákból következő mintája – 

az a mód, ahogyan az osztálystruktúra tartománya átalakul osztályképződményekké – a két országban jelentősen 

eltér. Svédországban a bérből élők egyetlen hangsúlyosan tőkéspárti ideológiai pozíciójú kategóriája a szakértő 

vezetőké; az Egyesült Államokban a tőkéspárti pozíciók jobban benyúlnak a bérből élő népességbe. Az Egyesült 

Államokban csak a táblázat jobb alsó sarkában levő három rovat tekinthető a munkásosztály-koalíció részének; 
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Svédországban a koalíció kiterjed minden képesítés nélküli, valamint nem vezető beosztású bérből élőre, és 

legalábbis kis mértékben magában foglal „félképesített‖ vezetőket és félképesített alsóbb szintű vezetőket is. Ha 

ezeket az eredményeket átfordítjuk a munkaerő-állomány 2. táblázatbeli arányaira, akkor az Egyesült 

Államokban a munkaerő mintegy 30 százaléka tartozik a polgári koalíción belüli osztálykategóriákba, ezzel 

szemben Svédországban ennek megfelelője csak 10 százalék. Hasonlóképpen Svédországban a munkaerő-

állomány 73-80 százaléka (attól függően, hogy a koalícióba tartoznak-e a félképesített vezetők és felettesek) 

tartozik a munkásosztály-koalíción belüli osztályokba, ezzel szemben az Egyesült Államokban a munkaerő-

állománynak csak 58 százaléka tartozik a munkásosztály-koalícióba.57 Az Egyesült Államokban tehát a 

munkásosztály-koalíció nemcsak kevésbé alkot ideológiailag a polgársággal ellentétes pólust, mint 

Svédországban, hanem sokkal kisebb is. 

4.17. 17. Értelmezések 

Ezekből az eredményekből több általános következtetést is levonhatunk. Először: az adatok szisztematikusan 

konzisztensek az osztálynak a kizsákmányolási viszonyok alapján történő, felvetett rekonceptualizálásával. Az e 

változók közötti alapvetően monoton összefüggés és az osztálytipológia kizsákmányolási dimenziói mentén levő 

helyzet a jövedelem és az attitűdök elemzésében is hihetővé teszik a koncepciót. 

Másodszor: az adatok alátámasztják azt a tézist, hogy az osztálytudat általános mintáját az osztályviszonyok 

mögöttes struktúrája alakítja. A Svédország és az Egyesült Államok közötti jelentős politikai különbségek 

ellenére az osztálystruktúrát az osztálytudattal összekötő alapvető minta nagyon hasonló a két országban: 

mindkettő a kizsákmányolás három dimenziója mentén polarizálódik, és az osztálytudat-skálán e dimenziók 

mentén haladva az értékek alapvetően monoton módon változnak. 

Végül: bár az osztálytudat általános mintázatát strukturálisan az osztályviszonyok határozzák meg, egy adott 

társadalomban a munkásöntudat szintjét és a kérdéses osztályviszonyokra épülő osztálykoalíciók jellegét az a 

szervezeti és politikai gyakorlat alakítja, amely az osztályharc történetét jellemzi. Minden reformizmusa és 

minden olyan törekvése ellenére, hogy a svéd társadalomban stabil osztálykompromisszumot építsen ki, a Svéd 

Szociáldemokrata Párt és a hozzá kapcsolódó svéd munkásmozgalom olyan stratégiákat alkalmazott, amelyek 

megerősítik a munkásöntudat bizonyos vonatkozásait. A hatalom és tulajdon kérdése gyakran áll a politikai 

ügyrend középpontjában, a szociáldemokrata állami politika hajlamos támogatni a kapitalisztikusan 

kizsákmányolt bérből élők anyagi érdekeit, és legalább a munkásmozgalom és a Szociáldemokrata Párt radikális 

szárnya életben tartja a létező társadalmi struktúra alternatíváinak vízióját. 

A svéd esettel szemben a politikai pártok és szakszervezetek az Egyesült Államokban olyan gyakorlatot 

folytattak, amellyel – akarva-akaratlanul – aláásták a munkásöntudatot. A Demokrata Párt szisztematikusan 

elterelte a politikai eszmecserét az osztálynyelvről. Bár persze vannak kivételek, az általános tendencia az volt, 

hogy nem osztály jellegű módon szervezzék a társadalmi konfliktusokat, és hangsúlyozzák a hatalom és tulajdon 

problémájának kezeléséhez kapcsolódó alternatívák rendkívül korlátozott körét. Az állami szociálpolitika 

inkább fokozta, mint csökkentette a bérből élők osztályalapú megosztottságát. A munkásmozgalom azon 

törekvésének eredménytelensége, hogy szakszervezetekbe gyűjtse az ipari fizikai munkások nagy részét is, nem 

beszélve a „fehérgalléros‖ alkalmazottakról, azt jelentette, hogy a kizsákmányolás-alapú érdekek eltérése a 

bérből élők között a tőkével szembeni közös érdekeikhez viszonyítva nagyok. Ennek eredményeként – ahogyan 

azt az 1984-es elnökválasztási kampány retorikája is tükrözte – a munkásmozgalmat az Egyesült Államokban 

inkább „speciális érdekű‖ csoportnak tekintik, mint a bérből élők általános gazdasági érdekeinek 

képviselőjeként. 

E politikai-stratégiai, illetve párt- és szakszervezeti ideológiák közötti különbségnek az az egyenes 

következménye, hogy Svédországban az osztályt jóval fontosabbnak tartják, mint az Egyesült Államokban: az 

osztályhelyzet és az osztálytapasztalatok nagyobb hatást gyakorolnak az osztálytudatra; az osztályok 

ideológiailag polarizáltabbak; és az erre a polarizáltabb ideológiai tartományra épülő munkásosztály-koalíció 

maga is sokkal nagyobb. 

4.18. 18. Következtetés 

                                                           
57Ezek a becslések az alábbi, 5. táblázatból származó összesítéseken alapulnak: Svéd polgári koalíció = 1., 2., 4., 5., 7., 8., 10. rovat – svéd 

munkásosztály-koalíció = 6., 9., 10., 11., 12. rovat (alsó becslés), valamint 7., 8. rovat (felső becslés) – amerikai munkásosztály-koalíció = 
9., 11., 12. rovat. Megjegyzendő: a kispolgárság (3. kategória) egyik országban sem része egyik koalíciónak sem. 
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A tanulmányban felvetett javaslat lényege az, hogy az osztály fogalma szisztematikusan alapja legyen a 

kizsákmányolási formák problémájának. Korábbi munkámban – és sok marxista munkájában – az osztály 

fogalma gyakorlatilag eltolódott egy kizsákmányolás-központú fogalomról egy uralomközpontú fogalomra. Bár 

a kizsákmányolás az osztályról folyó vita háttérkontextusának része maradt, nem kapcsolódott módszeresen a 

tényleges osztálytérképek kifejtésébe. Ma úgy vélem, hogy ez az eltolódás aláaknázza az osztályfogalom 

koherenciáját, ezért következetes kizsákmányolásközpontú konceptualizálásnak kell felváltania. 

Ha e tanulmány érvei meggyőzőek, akkor az általam kifejtett specifikus kizsákmányolás-központú 

osztályfogalomnak több jelentős előnye is van korábbi osztály-megközelítésemmel szemben (és tovább lépve, 

más létező osztályfogalmakkal szemben is). Először: a kizsákmányolás-központú fogalom – a kapitalista 

társadalmakban és a különféle nem kapitalista társadalmakban egyaránt – sokkal koherensebb és izgalmasabb 

lehetőséget nyújt a „középosztály" osztályhelyzeteinek megértéséhez, mint az alternatív fogalmak. A 

középosztály többé nem „maradék‖ kategória vagy a polarizált osztályok térképének viszonylag ad hoc jellegű 

módosítása. Ehelyett a középosztályokat ugyanazok a viszonyok definiálják, amelyek magukat a polarizált 

osztályokat határozzák meg; a különbség csupán abban áll, hogy ezek a viszonyok strukturálisan milyen módon 

kombinálódnak egy adott társadalom konkrét intézményi formáiban. 

Másodszor: a kizsákmányolás-központú fogalom sokkal koherensebb módot kínál az osztálystruktúrák típusai 

közötti minőségi különbségek leírásához, mint az alternatív fogalmak. Egy adott társadalom 

osztályviszonyainak megállapításához használt elvont kritériumok minőségileg eltérő társadalmak esetében is 

konzisztensek, mégis lehetővé teszik, hogy konkrétan egy adott társadalom osztálystruktúráit vizsgáljuk. Tehát a 

fogalom elkerüli azt az ad hoc jelleget, amelytől nem mentes a többi osztályfogalom többsége, amikor 

történetileg eltérő típusú társadalmakon haladnak végig. 

Harmadszor: a kizsákmányolás-központú fogalom szisztematikusabban materialista, mint az uralomkoncepciók. 

Az osztályokat a termelőerők aspektusai fölötti valóságos birtoklási mintákból származtatjuk. A kizsákmányolás 

különböző osztályokat meghatározó eltérő fajtái mind kapcsolódnak a termelőerők e különböző aspektusainak 

minőségi jellemzőihez. 

Negyedszer: a kizsákmányolás-központú fogalom történetibb osztályfogalmat kínál, mint az uralomközpontú 

koncepciók. A korszakalkotó társadalmi változásnak a termelőerők adnak egyedi jelleget.58 Mivel a 

tanulmányban tárgyalt keretrendszerben az osztálykizsákmányolás-kapcsolatot specifikus termelőerők 

tekintetében definiáljuk, a szóban forgó termelőerők fejlődése határozza meg az osztályviszony-rendszerek 

történelmi pályáját. Az1. és 3. táblázatban szereplő társadalomformák sorrendje tehát nem önkényes, hanem egy 

fejlődési tendenciát határoz meg az osztálystruktúrákban. 

Ötödször: a tanulmányban kifejtett osztályfogalom különösen hangsúlyos kritikai jelleggel bír. A 

kizsákmányolás Roemertől származó definíciója is magában foglalja a valamely létező társadalmi struktúrában 

immanens alternatív társadalomformák elképzelését. A lehetséges társadalomformák elemzésének történeti 

jellegéből pedig az következik, hogy az osztályfogalomnak ez a kritikai jellege nem tisztán morális vagy 

utópikus alappal rendelkezik. A kizsákmányolás minőségileg eltérő, javakon alapuló formái szerint definiált 

osztály módot adott a társadalmon belüli osztályviszonyok jellegének és a kérdéses viszonyok által nyújtott 

immanens átalakulási lehetőség leírására is. 

Végül: a kizsákmányolás-központú fogalom sokkal egyértelműbb kapcsolatot biztosít az érdekek problémájával, 

mint az uralomalapú koncepciók. Ez pedig alapot ad az osztálystruktúrák objektív jellemzői és az 

osztályképződés, az osztályszövetségek és az osztályharc problémája közötti összefüggés módszeresebb 

empirikus elemzéséhez. 

Szalai Éva fordítása 

5. Szelényi Iván: A kelet-európai újosztály-stratégia 
távlatai és korlátai: Az értelmiség útja az 

                                                           
58Annak tárgyalását, hogy miért tekinthetjük a termelőerőket a történelmi irányt meghatározónak, lásd Wright: „Giddens's Critique of 
Marxism‖, New Left Review, no. 139 (1983). 
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osztályhatalomhoz önkritikus felülvizsgálata (1986-
87)59

 

Tizenegy évvel ezelőtt, 1974 nyarának utolsó napjaiban fejeztük be Konrád György barátommal együtt utolsó 

közös könyvünk, Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz60 kéziratát egy csobánkai tanyán, tíz-tizenöt 

kilométerre Budapesttől. Siettünk a könyvvel, „rejtekhelyre‖ vonultunk, távol forgalmas városi lakásunktól és 

munkahelyünktől. Kissé paranoid módon úgy véltük – bár, minta későbbi események megmutatták, nem minden 

alap nélkül –, hogy figyel bennünket a politikai rendőrség. Azt gondoltuk, a rendőrség csak arra vár, hogy 

mihelyt befejeztük a kéziratot, de talán már előbb is, rátegye a kezét. Így hát a sürgősség érzése ragadott 

magával bennünket, ami történelmi fontosságunk naiv, sőt, narcisztikus érzésével párosult. Úgy éreztük, 

rábukkantunk az államszocializmus titkára – az új értelmiségi uralkodó osztály küszöbönálló felemelkedésére. 

Ezt sürgősen fel is akartuk jegyezni a történelmi emlékezet számára, majd amilyen gyorsan és széles körben 

csak lehetett, terjeszteni. Mielőtt még elfognának és – feltehetően évekre – börtönbe csuknának bennünket, 

kéziratunk pedig minden valószínűség szerint örökre eltűnne a KGB irattárában. 

Az elmúlt évtizedben személyes életünk gyökeresen megváltozott. 1975-ben eltávoztam Magyarországról, az 

azóta eltelt tíz év alatt három kontinensen éltem, három különböző egyetemen tanítottam. Konrád otthon maradt, 

a regényírás mellett döntött, s felhagyott kalandozásaival a szociológiai elméletek táján. Ami ennél is fontosabb, 

az elmúlt évtized jelentős változásokat hozott a kelet-európai emberek életében. Ezzel az írással az a célom, 

hogy az elmúlt évtized eseményeinek fényében, s abból a kijózanító távolságból, amelyet egy olyan amerikai 

tudományos intézmény nyújt, mint amilyen a Wisconsin Egyetem. Szociológiai Tanszéke, megvizsgáljam, 

mennyire érvényes az a jövendölésünk, hogy a szocialista Kelet-Európában küszöbön áll az értelmiségi 

osztállyá emelkedés. 

Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz című könyvünket először történeti összefüggéseiben vizsgálom, s 

elsősorban az 1960-as évek kelet-európai posztsztálinista reformmozgalmainak tükröződését látom benne. Ezt 

követően röviden áttekintem a kelet-európai társadalmi szerkezetben 1974 óta bekövetkezett néhány – általunk 

többnyire nem várt – fontosabb változást; beszélek arról, amit a kelet-európai bürokráciák szinte öngyilkos 

makacsságának neveznék, hogy nem hajlandók értelmesen megosztani hatalmukat senkivel, még a 

technokráciával sem. Elemzem a vállalkozói szellem teljességgel váratlan újbóli felbukkanását és a kis 

magánvállalkozásokkal szembeni meglepő mai toleranciát – legalábbis Magyarországon és Kínában. Végűi az 

államszocializmus jövőjének különböző lehetséges formáit taglalom. 

Végig, de különösen az utolsó részben önkritikusan beszélek. Tíz évvel Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz 

megírása után még mindig az a véleményem, hogy a kelet-európai szocializmus hatvanas évekbeli fejlődésének 

fontos irányát ragadtuk meg (noha kissé talán túláltalánosítottuk következtetéseinket). A hetvenes és nyolcvanas 

évek nem várt változásai ellenére ma is van lehetőség az újosztály-stratégia érvényre jutására, s ennek esélye 

még mindig nagyobb itt, mint a legfontosabb nyugati országokban. Önkritikám az első két részben csupán 

elméletünk kiforratlanságára irányul. Ma is úgy gondolom, az elmélet magva akkoriban érvényes volt, s 

bizonyos fokig azóta is az maradt. 

Az utolsó részben azonban kritikusabban kell tárgyalnom művünket. Tíz év után úgy gondolom, hogy Az 

értelmiség útja az osztályhatalomhoz legfőbb fogyatékossága az volt, hogy nemcsak a számos lehetséges jövő 

egyikeként mutatta be az újosztály-stratégiát. Mivel azonban a hetvenes évek elején túlságosan is nyilvánvalóvá 

vált az újosztály-elmélet megvalósíthatósága vagy fenyegetése, nem fordítottunk elegendő időt rá, hogy 

megvizsgáljuk, mi egyéb történhetne. 1985-ben a szovjet típusú szocializmus átalakulása az értelmiségi osztály 

uralma alatt álló társadalomból az értelmiségi osztály által irányított társadalommá még mindig lehetséges 

ugyan, de kevésbé látszik valószínűnek, mint 1975-ben. 

5.1. 1. Az értelmiség és a hatalom a hatvanas évek 
posztsztálinista reformja során 

Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz bizonyos szempontból baráti vita Milovan Đilas Az új osztály című 

könyvével. Tetszett nekünk Đilas könyve, s úgy véltük, kitűnő munkát végzett a sztálinista társadalom 

                                                           
59Szelényi Iván: Új osztály, állam, politika. Európa, Bp. 1990. 51–99. old. 
60Konrád György – Szelényi Iván: The Intellectuals on the Road to Class Power: A Sociological Study of the Role of the Intelligentsia in 
Socialism. Harcourt, Brace, Jovanovich, New York, 1979. 
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szerkezetéről kidolgozott kritikai elméletével. Főként terminológiai kérdésekben voltak kisebb nézeteltérések 

közöttünk.,Hivatásos szociológusok lévén, mi pontosan akartuk használni a szociológiai fogalmakat, különösen 

az osztály fogalmát, egy olyan filozófust és ideológust, mint Đilas, talán kevésbé kötöttek a terminológiai 

hagyományok. 

Elfogadtuk Đilas alaptételét, hogy a szovjet típusú társadalmakban a sztálinizmus alatt a bürokrácia uralkodik. 

Nem akartuk azonban az osztály kifejezést használni a bürokrácia strukturális helyzetének leírására; gondoltuk, 

ez a csoport túl „archaikus‖, „ázsiai‖ volt ahhoz, hogy rászolgáljon erre a megnevezésre. Weberi és marxi–

lukácsi neveltetésünk folytán az osztály fogalmát a modern nyugati társadalmaknak akartuk fenntartani. Inkább 

„uralkodó bürokratikus rendről‖ írtunk (hogy az amerikai olvasóközönség könnyebben értse, a könyv angol 

kiadásában az „uralkodó elit‖ kifejezést használtuk), egyébiránt azonban alapjában helyesnek tartottuk Đilas 

elemzését. 

Arról is meg voltunk győződve, hogy Đilas elemzése alapvető átdolgozásra szorul. Könyve a sztálinista 

korszakról szól; mi viszont az államszocializmus posztsztálinista formájáról kívántunk írni. Đilasnak igaza volt: 

az 1940-es évek végén és az ötvenes évek elején a kelet-európai társadalmakban a bürokratikus rend uralkodott. 

A desztálinizációt követően azonban, különösen a hatvanas évek kibontakozó reformkorszakában, kezdett 

kibővülni azok köre, akik uralkodó helyzetet foglaltak el az államszocialista társadalmakban. A hatalom 

birtokosaihoz a legkülönbözőbb értelmiségiek csatlakoztak, a humán szakemberektől és ideológusoktól a 

technokratákig, és beleolvadtak a bürokráciába; a megfelelő tudományos tanúsítványokkal rendelkező képzett 

emberek váltották fel a képzetleneket a bürokratikus posztokon; „szakértő‖ technokraták együtt gyakorolták a 

hatalmat a „vörös‖ tisztségviselőkkel. 

Úgy véltük, maga a bürokrácia is változik. Kevésbé archaikus, racionálisabb lett - intellektualizálódott. Az 

értelmiségiek ugyanakkor bizonyos fokig bürokratizálódtak. A bürokraták és az értelmiségiek így együtt 

alkották az új, egységes, uralmon lévő osztályt.61 

Ma is ésszerűnek érzem ezt a gondolatmenetet. A szocializmus változása ebbe az irányba haladt. A hatvanas 

évek folyamán több kelet-európai országban, sőt, valószínűleg az egész szovjet blokkban az értelmiségiek 

leginkább öntudatos rétegének a hatalomhoz való viszonya túllépett a kacérkodáson. S ez a viszony 1968 nyarán 

érte el a legmeghittebb pillanatait. Az a nyár a prágai tavasz szellemében kezdődött. A májusi napokban, 

Párizsban még a Nyugat is azt érezhette, hogy küszöbön áll a szocializmus megvalósulása. A cseh és a magyar 

kommunisták az értelmiség jelentékeny támogatásával készítették elő reformjaikat. Izgalom vibrált a levegőben, 

s így szinte senki sem vette észre az első sötét felleget – a bürokrácia és a diákok, illetve értelmiségiek 

meglehetősen heves összeütközését az év elején Varsóban. 

Ma is emlékszem azokra az augusztusi beszélgetéseinkre, s hogy milyen általános volt a hit a rendszerben s a 

vele való azonosulás. Alig néhány nappal Csehszlovákia megszállása előtt a budai Vár egyik borozójában 

meglehetősen heves vitába keveredtem Lukács György egyik legodaadóbb tanítványával, s közeli barátommal, 

aki a hetvenes évek elejére az ellenzék egyik vezetője lett. Meglehetősen cinikusan – a kelleténél többet ittam – 

jósoltam meg, hogy az oroszoknak katonailag nyilván be kell majd avatkozniuk Prágában; ő hevesen tiltakozott, 

vélvén, hogy a szovjetek nem lennének képesek ilyesmire. 

Ellenvetései senkit ne lepjenek meg – magától Lukácstól származik a híres jelszó: „A legrosszabb szocializmus 

is jobb a legjobb kapitalizmusnál.‖ Feltételezem, hogy a legtöbb magyar értelmiség ezt azért túlzásnak tartotta, s 

kevesen cserélték volna el Albániáért Svédországot; sokan úgy gondoltuk azonban, hogy Lukács mondása az 

igazságnak legalább a csíráját tartalmazza. 

Csehszlovákia megszállása drámai változást hozott a helyzetben, noha nem egyik pillanatról a másikra. 

Világosan jelezte, hogy romlani kezdett a viszony a kelet-európai értelmiségiek és bürokraták között. Ugyanaz a 

Lukács-tanítvány, aki augusztus 5. körül még a Szovjetuniót védte, augusztus 22-én vagy 23-án megfogalmazott 

nyilvános tiltakozást írt alá (be kell vallanom, én nem írtam alá), amiből később problémái származtak. Ő korán 

ébredt. Mások lassabban, de a kiábrándulás folyamata visszafordíthatatlan volt. 

 Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz bizonyos értelemben túl későn született. 1968 nyarán kellett volna 

megírni és közreadni, nem 1974-ben, amikor a miénknél kifinomultabb politikai ösztönökkel megáldott 

emberek már a kelet-európai értelmiség és a szovjet típusú bürokrácia közötti viszony megromlását és végét 

állapíthatták volna meg. Voltaképpen ha Dilas-bírálatunk pontos és az ő új osztályról szóló könyve az 50-es 

                                                           
61Ez sok tekintetben hasonlít Parry érveire, aki szintén „kijavítja‖ Đilast: hangsúlyozza ugyanis, hogy a műszaki értelmiséget az új osztály 
részének kell felfogni. Lásd Parry, Albert: The New Class Divided. Macmillan, New York, 1966. 
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évek elejét írja le, akkor a miénk a hatvanas évek közepétől azok végéig terjedő időszakot. Bizonyára távolról 

sem ez az utolsó szó a posztsztálinizmusról, ahogy mi neveztük, az „érett szocializmusról‖. 

Sokan bíráltak azzal bennünket, hogy az egyedi magyar tapasztalatokból kiindulva túl könnyen következtetünk 

általában az államszocializmusra.62 Azt hiszem, ez a vád csak részben igaz. Magyarországon valóban különösen 

erősek voltak az újosztály-törekvések, tovább tartottak, talán korábban kezdődtek, s az értelmiség szélesebb 

rétegeit érintették, mint másutt. Vajon 1974-ben Csehszlovákiában meg lehetett volna írnia felemelkedő 

értelmiségi osztályról szóló könyvet? Teljességgel elképzelhetetlen. Ebben az időszakban Magyarország egyike 

volt a kevés országnak – talán az egyedüli –, ahol az értelmiségiek és a bürokraták közötti szakadás nem volt 

annyira nyilvánvaló, nem látszott annyira komolynak vágy orvosolhatatlannak. Mi is írtunk az „uralkodó rend‖ 

„ellentámadásáról‖, de ezt átmeneti jelenségnek gondoltuk – „lármának‖, amely lelassítja, de nem akadályozza 

meg az osztály kialakulását. 

Az új osztály kialakulási folyamata elég korán kezdődött Magyarországon. Valószínűleg némileg korábban, 

mint Csehszlovákiában vagy az NDK-ban, noha aligha korábban, mint a Szovjetunióban vagy 

Lengyelországban. Az utolsó hruscsovi és valószínűleg a legelső brezsnyevi években, a Szovjetunióban egyfajta 

enyhülés uralkodott az értelmiség és az apparátus között. Heller Ágnes, egyik leghajthatatlanabb kritikusunk, 

aki azt vetette szemünkre, hogy a valóságosnál racionálisabbnak tartjuk a szovjet rendszert, amelyet ő a 

„tradicionális uralom‖ egyik válfajának tekint, még ő is megjegyezte, hogy Hruscsov alatt a szovjetek egy 

darabig még a „szcientizmust" is a magukévá tették.63 A Szovjetunióban ugyanis a korai hatvanas évekre esik 

ama próbálkozások második hulláma, hogy a kommunizmust a tudomány és a technika segítségével 

legitimálják. 

Az első hullám a húszas évek végén és a harmincas évek elején zajlott, amikor Sztálinnak igencsak kapóra 

jöttek a repülés terén elért szovjet tudományos és ipari sikerek.64 A második hullámra a hatvanas évek elején 

került sor – ez a szputnyikok, a szovjet tudomány és oktatás iránti büszkeség és az Egyesült Államokban 

észlelhető szputnyikpánik korszaka; s mindez arra ösztönözte a szovjet kormányt, hogy többet fordítson 

kutatásra és felsőfokú oktatásra. 

Az értelmiségiek és a bürokrácia között Magyarországon 1963-ban vagy 1964-ben indult meg a közeledés. 

Valószínűleg a késői hruscsovi időszak tudományos sikereinek és világos hangsúlyainak is része volt abban, 

hogy a magyar értelmiség ilyen rövid idővel 1956 vérbe fojtása után is (a rendszer még 1959-ben is végzett ki 

embereket az 1956-os felkelés idején elkövetett „bűncselekményeik‖ miatt) hajlandó volt enyhülést 

kezdeményezni a káderbürokráciával, s kidolgozni a békés együttélés feltételeit. Meggyőződésem, hogy a 

szocializmusnak mint a tökéletesen racionális rendszernek a képe, amely a tudományban és a kutatásban messze 

fölötte áll az anarchisztikus és csak formálisan racionális kapitalizmusnak, az egész keleti blokkban döntő 

szerepet játszott az értelmiségiek megnyerésében. Különösképpen így volt ez Magyarországon, ahol a kialakuló 

új politikai rendszer, a kádárizmus tehetségesen vegyítette a kései hruscsovizmus tudományos vonzerejét a 

maga sajátos pragmatizmusával.65 

A magyar értelmisége tett hatása széles körű és mély volt. Ideológusok, filozófusok, szociológusok és 

közgazdászok sietve csatlakoztak az új legitimációs rohamhoz, gyors ütemben fojtva el az 1956-os trauma 

minden emlékét.66 Lukács, a Nagy Imre-kormány tagja, noha csak egy hajszálon múlt, hogy nem börtönözték be, 

meghirdette a „marxizmus reneszánszát‖. Tanítványai, különösen Heller Ágnes és Márkus György – a később 

budapesti iskolának nevezett irányzat megalapítói – marxista humanizmusukkal rendkívüli befolyásra tettek 

szert az egyetemi hallgatók körében. Nyomukban radikálisok és marxisták egész nemzedéke tűnt fel, köztük a 

hetvenes évek számos későbbi ellenzékije vagy kritikus szellemű értelmiségije: például Bence György és Kis 

János filozófusok (a marxizmussal való szakításuk után Marc Rakowski álnéven közösen írták nagy hatású A 

kelet-európai marxizmus című művüket), a korábbi maoista, Haraszti Miklós (posztmaoista, „demokratikus 

                                                           
62Lásd pl. Fehér Ferenc – Heller Ágnes – Márkus György: Dictatorship over Needs. Basil Blackwell, Oxford, 1983. 
63Uo., 143., 155. o. 
64Ezt az izgalmas történetet lásd Bailes, E.: Technology and Society Under Lenin and Stalin: Origins of Soviet Technical Intelligentsia. 

Princeton University Press, Princeton, 1979. 
65Fehér Ferenc meggyőzően mutat rá a Hruscsovizmus és a kádárizmus néhány érdekes hasonlóságára. Lásd Fehér Ferenc: „Kádárism as 

Applied Khrushchevism‖, in: Fehér Ferenc – Miller, R. F. (szerk.): Khrushchev and the Communist World, Croom Helm, London, 1984. 

Hogy miként hatott a prágai tavasz létrejöttére a tudomány felértékelődése, arra lásd Mlynar, Zdenek: „Khrushchev's Politics as the 
Forerunner of the Prague Spring‖, in: Fehér – Miller: i.m. 
66Fehér és Heller 1956 mellett szenvedélyesen kiálló könyve bizonyítja, hogy csak időleges elnyomásról volt szó: valahol tudat alatt az 

értelmiség ezt tudta is, megtanulták 1956 leckéjét is. Lásd Fehér Ferenc – Heller Ágnes: Hungary, 1956 Revisited: The Message of a 
Revolution – Quarter of a Century After. Allen and Unwin, London, 1983. 
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ellenzéki‖ korszakában írta remek Darabbér című könyvét), Bauer Tamás, aki a hetvenes években valószínűleg 

a legradikálisabb reformközgazdász lett, és Juhász Pál szociológus. 

A társaság egy másik tagjának, Zsille Zoltánnak nemrég megjelent önéletrajzából világlik ki, hogy mekkora 

ambíciók fűtötték ezeket az ifjú embereket, mennyire eltökélten próbáltak mihamarabb a csúcsra kerülni.67 Nem 

mintha karrieristák lettek volna. Nem voltak azok, vagy nem jobban, mint bármely más ifjú értelmiségi. Ezeket 

a hatvanas években végzett magyar értelmiségieket etikai indítékok vezérelték pályájukon. Küldetés- vagy 

hivatástudatuk volt. A társadalmat egy felvilágosult, ésszerű, humanista és határozottan szocialista jövő felé 

akarták vezetni. Az egyetemeken, ahová jártak, befolyásuk alá vonták a KISZ-t, mert elégedetlenek voltak a régi 

gárdával, amelyet egyszerűen karrierista bürokratáknak vagy Alvin Gouldner kifejezésével, „régi káderek‖68 

társaságának tartották. Közülük sokan azért léptek be a pártba, mert meg akarták változtatni, magukhoz akarták 

ragadni a hatalmat, s egy megreformált párt segítségével akarták megváltoztatni a társadalmat. Ezt nevezte 

Gouldner a „humanista értelmiség újosztály-stratégiájának‖, s amikor arról beszél, hogy megpróbálták „elűzni a 

régi kádereket‖, igen pontosan írja le az 1960-as évek radikális marxista–kommunista filozófus, közgazdász és 

szociológus értelmiségének törekvéseit. 

Noha a lengyel, csehszlovák vagy keletnémet értelmiségi közeget kevésbé ismerem, amit tudok róla, azt 

mutatja, hogy nem tért el oly gyökeresen a magyarországi helyzettől. Lengyelországban is marxista reneszánsz 

következett be, valószínűleg még inkább, mint Magyarországon. Leszek Kolakowski, Adam Schaff vagy 

Zygmunt Bauman semmiben sem különbözött Heller Ágnestől, Márkus Györgytől vagy Hegedüs Andrástól. Az 

ifjú lengyel radikálisok a hatvanas évekbeli szellemi arculatukat és későbbi ellenzékivé válásukat tekintve, 

egyaránt nagyon hasonlítottak a magyarokra. A legismertebb példák természetesen Jacek Kuron és Kard 

Modzelewski. Ők is megpróbáltak „együtt haladni a párttal‖; belülről akarták megreformálni; a régi kádereket 

olyan emberekkel felváltani, amilyenek ők voltak: igazi értelmiségiekkel, akiknek valóban „küldetésük‖ van; 

csak ezt követően váltak antikommunistákká, és utasították el a hetvenes években teljesen a pártot.69 Talán nem 

túlzás azt mondani, hogy a lengyel munkások az értelmiségiek és a párt közeledése miatt nem rokonszenveztek 

a diákok és értelmiségiek radikalizmusával 1968 februárjában. A legtöbb lengyel munkás valószínűleg úgy 

érezte, hogy ez a radikalizmus különböző értelmiségi csoportok belső harcait tükrözi, s ezért nem tartozik rá. 

Eltér-e vajon ettől az 1963-64 körül kezdődött és a prágai tavaszban csúcspontjára jutott csehszlovák 

reformmozgalom? A prágai tavasz legtöbb ideológusa és résztvevője elismeri, hogy mozgalmuk az emberarcú 

szocializmusért felülről indult.70 A harc a reformkommunizmus hívei és ellenfelei között folyt: értelmiségiek 

mozgalma volt. A cseh reformkommunista értelmiségiek a Karl Kosik és mások vezette marxista reneszánsz 

ihletésére – úgy gondolták, átvehetik a kommunista pártot, eltávolíthatják a korrupt régi kádereket, s az immár 

több demokráciával és humanizmussal beoltott társadalmat a szocialista jövő felé vezethetik, amelynek mintája 

a marxizmusból és (sokak szerint) a marxizmus–leninizmusból nyert tudományos ismeretek alapján dolgozható 

ki. (A hatvanas években Lenint, a leninizmust és az élcsapatpártot még mindig szent tehénnek tartották a kelet-

európai ideológus értelmiségiek – konformisták és reformerek egyaránt.) 

Kelet-Németországról még Lengyelországnál és Csehszlovákiánál is kevesebbet tudok, de ha meg akarnám írni 

1965 és 1975 közötti történetét, kutatásaim egyik fontos csomópontja lenne az értelmiség kacérkodása a párttal 

és a bürokráciával, s a keletnémet rendszer sikeres, próbálkozása, hogy ne csak a nyugati baloldali körökben, 

hanem bizonyos fokig valószínűleg otthon is egy dinamikus, tudományosan és technikailag fejlett társadalom 

képét terjessze magáról. A keletnémet újosztály-stratégia bizonyos tekintetben egészen eltérő lehet magyar, 

lengyel és csehszlovák pártjától; nemcsak később indult (s a magyar változat kivételével, talán tovább tartott) – 

Kelet-Németországban sokkal korlátozottabb volt a marxizmus reneszánsza is. Nem annyira filozófiai, mint 

inkább természettudományos és technikai jelleget öltött.71 Kelet-Németországnak nem volt Lukácsa, 

Kolakowskija, Kosikja, de még egy Hellerje sem. 

A keletnémet reformkommunizmus jelképe Robert Havemann természettudós és ipari vezető, aki a hatvanas 

évekbeli odaadó ifjúkommunista volt, és Rudolf Bahro, aki a marxista politikai gazdaságtant és a modern 

vezetéstudományt kommunista szellemű versek írásával elegyítette, hogy aztán a 70-es évek végére a 

legismertebb ellenzéki váljék belőle.72 A Havemann–Bahro-történet mutatja, hogy az újosztály-stratégia Kelet-

                                                           
67Lásd Zsille Zoltán: Egy önhitt életrajza. Magyar Füzetek Könyvei, Párizs, 1985. 
68Gouldner, Alvin: The Future of the Intellectuals and the Rise of the New Class. Seabury Press, New York, 1979. 
69Lásd Kouroń, J. és Modzelewski, K.: An Open Letter to the Party, International Socialism Publications, London, 1968. 
70Lásd pl. Svitak, Ivan: „Comparisons‖, Telos, 47. sz., 1981, 110-112. o. 
71Lásd Bathrick, David: „The Politics of Culture: Rudolf Bahro and the Opposition in the GDR‖, New German Critique, 15. sz., 1978, 23. o. 
72A keletnémet baloldali ellenzékről, különösen Havemannról, Bahróról és - a keletnémet szcientista baloldali radikalizmus üdítő 
kivételeként - a protesténekes Wolf Biermannról lásd uo. 
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Németországban is működött – itt a tudományos szocializmus és a tudományos-technikai forradalom ihletésére. 

A magyar pragmatikusoktól eltérően, akik kezdtek engedményeket tenni a piacnak, a keletnémet reformerek úgy 

próbálták orvosolni a sztálinista-voluntarista gazdaságpolitika hatástalanságát, hogy „tudományosabbá‖, 

„ésszerűbbé‖ tették a tervezést, s a valóban „ésszerű redisztribúció‖ felé haladtak.73 

Bahro könyve, A kelet-európai alternatíva az újosztály-stratégia szcientista változatának, jobban mondva e 

koncepció összeomlásának érdekes kifejeződése. Benne annak az értelmiséginek a csalódása fogalmazódik meg, 

aki egy ideig hitt a szocializmus szcientista megreformálásának lehetőségében, s aki most felismeri, hogy a 

kelet-európai bürokráciával szemben végül is valószínűleg nem lehet egy ilyen reformot megvalósítani. Páran 

hevesen reagáltunk arra, amit burkolt leninizmusnak vagy értelmiségi avantgardizmusnak érzékeltünk Bahrónál. 

Úgy véltük, hogy amit nyújt, az újabb változata az értelmiséget mint általános osztályt leíró elméletnek, s 

feltételezi, hogy a szocializmus csak akkor lehetséges, ha mindenki értelmiségivé válik.74 Bahro könyvéből azt 

az elégedetlenséget olvastuk ki, amelyet a technokrata szellemű keletnémet gazdasági vezetők éreznek mind a 

hozzá nem értő régi káderekkel, mind a lusta és nem túl ügyes munkásokkal szemben. 

Bahro A kelet-európai alternatíva című könyve bizonyos szempontból éppúgy az érett szocializmusban 

hatalomra kerülő új értelmiségi osztályról szól, mint ami Az értelmiségi útja az osztályhatalomhoz című 

könyvünk. Míg azonban mi ironikusan és alapjában kritikusan szemléltük ezt a vállalkozást, addig Bahro 

nosztalgiával és támogatólag. Szerintünk a 70-es évek elejére Kelet-Európa túlontúl gyorsan közeledik az 

értelmiségiség osztályhatalmához; Bahro szerint viszont az értelmiség befolyása a kelleténél lassabban 

növekszik, nem váltják fel elég gyorsan a régi kádereket. Bahro könyvéből, életpályájából és eszméinek kelet-

németországi népszerűségéből ítélve, a keletnémet „csoda‖ talán nem egyszerűen exportra készült termék. A 

keletnémet technokrata értelmiség jelentős része feltehetően gyorsan elfelejtette a berlini fal okozta 

megaláztatást. A tudományos-technikai forradalom szellemétől fellelkesülve (bizonyos szempontból még Kelet-

Németország „tudományosan kidolgozott" sportteljesítményei is jelképezhetik) a hatvanas évek végére nyilván 

egy technokrata újosztály-stratégia mögött sorakozott fel. 

Súlyos tévedés lenne azonban túlhangsúlyozni a keletnémet tapasztalatok egyediségét, és a „szcientista‖ 

keletnémet stratégiát mereven szembeállítani Kelek-Európa más részein érvényesülő „filozófiai‖ koncepciókkal. 

Először is, a bürokrácia és az értelmiség közeledésére az ösztönzés valószínűleg a Szovjetunióból eredt abból, 

hogy a hruscsovi korszak elvetette a gazdasági tervezésben megnyilvánuló sztálinista voluntarizmust, és a 

szputnyik révén meglehetős erkölcsi fölényérzése támadt. Míg a sztálinizmus voluntarista volt, addig a 

Hruscsov nevével fémjelzett korszak tudományosnak nevezhető. A hruscsovi ideológia szerint a kapitalizmus 

anarchisztikus, a szocializmus viszont a tudományos tervezést jelenti. Még a brezsnyevi korszak első éveiben 

sem térnek el ettől. A 60-as évek közepén még mindig lehetségesnek, ha nem is küszöbönállónak látszott az 

alapvető gazdasági reform a Szovjetunióban. 

Úgy látszott, a Magyar Módra piacorientált reformer nem a régi káderekkel, hanem a gazdasági racionalitást 

előtérbe állító matematikai közgazdászokkal szemben veszít teret. A tudományos tervezők határozottan 

elutasították azt a gondolatot, hogy a gazdasági racionalitás azt kívánja a tervezőktől, hogy vonuljanak ki a 

gazdaságból, és engedjék szabadjára az anarchia erőit; úgy gondolták, a legújabb tudományos eljárásokkal, 

számítógépekkel és matematikai modellekkel felfegyverkezve minden piacnál hatásosabban képesek 

csökkenteni a pazarlást, a költségeket, és fokozni a gazdasági növekedést. A hatvanas évek legnagyobb részében 

még a Szovjetunióban is a tudományos tervezés és a tudományos-technikai forradalom gondolata állt az 

előtérben. Elkerülhetetlennek látszott, hogy a régi bürokratákat technikailag rendkívül hozzáértő 

szakemberekkel váltsák fel. Hiszen magának Brezsnyevnek is mérnöki diplomája volt, s a hatalomra kerülését 

követő első években gyors volt a képzett mérnökök beáramlása bürokratikus hatalmi pozíciókba.75 

A tudományos-technikai forradalom szelleme nem korlátozódott Kelet-Németországra és a Szovjetunióra; 

fontos szerepet vitt az egész térségben. Legbefolyásosabb ideológiai tézisei a cseh reformkommunista, Radovan 

Richta tollából származnak (noha Richta sürgősen elárulta reformkommunizmusát, s csatlakozott az uralmon 

lévő bürokrata rendhez, amikor az 1968 augusztusa után visszaszerezte hatalmát). Richta Válaszúton a 

civilizáció című könyve, a tudományos-technikai forradalom erőteljes apológiája, felhívás egy olyan új 

                                                           
73Másutt részletesebben írtam a szovjet típusú parancsgazdaságra adott magyar piaci és keletnémet - tehát szovjet - „tudományos‖ válasz 

különbségéről. Lásd Manchin Róbert - Szelényi Iván: „Eastern Europe in the Crisis of Transition‖, in: Mistal, B. (szerk.): Polish Solidarity 

and Beyond. Transaction, New Brunswick, 1985. 
74Lásd Arato, Andrew és Vajda Mihály: „The Limits of the Leninist Opposition: Reply to David Bathrick‖, New German Critique, 19. sz., 

1980, 167-175. o.; Szelényi Iván: „Whose Alternative?‖, uott., 20. sz., 1980, 117-134; és Bathrick, David: „Rudolf Bahro's »Neo-Leninism« 

in Context: Reply to Andrew Arato and Mihály Vajda‖, uott., 21. sz, 1980, 147-153. o. 
75Lásd erről Bailes: i.m. 
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világrendre, amelyben mohó tőkések vagy hozzá nem értő bürokraták nem akadályozhatják meg a hozzáértő és 

önzetlen szakembereket abban, hogy tegyék a dolgukat, és irányítsák a társadalmat; a mű 1968 körül a kelet-

európai új osztály tagjainak valóságos bibliája volt. Hamarosan több nyelvre lefordították, s például Budapesten 

bestsellerré vált. 

Emlékszem, mennyire befolyásos volt ezekben az években budapesti értelmiségi körökben a „szakemberek 

uralmának‖ eszméje – nemcsak a humán értelmiség köreiben, hanem érthetően, még inkább a műszaki 

értelmiségiekében. Azt tapasztaltam, hogy a műszaki értelmiségiek, például a fiatal mérnökök általában az ifjú 

radikális filozófusoknál és szociológusoknál kevésbé ragaszkodtak a marxizmushoz és az ideológiához. Nem 

nagyon nevezték magukat „kommunistának‖ vagy „marxistának‖, s rendszerint mindaddig megpróbáltak kívül 

maradni a párton, amíg ez nem veszélyeztette karrierjüket. Még bírálták is a „szocializmust‖, ám emlékezetem 

szerint a legjellemzőbb bírálat így hangzott: „A szocializmus csodálatos rendszer. Az egyetlen probléma a 

kontraszelekció. Ha a megfelelő emberek ülnének a megfelelő helyeken, a világ legjobb rendszere lenne.‖ A 

kontraszelekció gondolata uralkodó téma volt. Amikor Konráddal Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz című 

könyvünket írtuk, azt gondoltuk, ez csak annyit jelent, hogy a rendszer jó lenne, ha az értelmiségieké volna a 

hatalom, s nincsen abban semmi rossz, ha az értelmiség van hatalmon – a szocializmussal csak az a baj, hogy a 

hatalom nem az értelmiségé. 

A kivételes magyar helyzetre visszatérve: e rész bevezető fejtegetéseiben kissé túlhangsúlyoztam az 

ideológusok, filozófusok és humanisták szerepét a bürokrácia és az értelmiségiek közötti közeledésben, amely 

Magyarországon a 60-as évek közepén és végén következett be. Mivel közelről ismerem ezt a csoportot – 

magam is közéjük tartozom –, könnyebben tudom ismertetni a történetet, ha velük kezdem. Nagy hiba volna 

azonban azt hinni, hogy mindaz, ami Magyarországon történt, a rendszer újbóli legitimizálása volt, s az 

értelmiségieknek, különösképpen az ideológusoknak némileg kedvezőbb politikai véleménye alakult ki a 

kommunizmusról, mint korábban vagy akár ma. 

 Amikor az értelmiség a marxizmussal mint tudományos ideológiával és a tudományos-technikai forradalommal 

legitimálta a posztsztálinista rendszert, ezzel egy időben a hatalom és a döntéshozás központjai felé tartott. 

Részben a régi káderek hívásának tett eleget, akik hirtelen elvesztették önbizalmukat; részben a káderelit 

ellenállásával szemben ragadta magához a hatalmat. Közeledés és enyhülés volt ez, egyúttal azonban harc is. 

Magyarországon (s feltételezem, hogy Csehszlovákiában és Lengyelországban is) különösen a hatvanas évek 

közepének és végének reformmozgalmában éles harc dúlt. A reformbizottságok az alapoktól kezdték 

újraformálni az országot. Nemcsak a szűken vett gazdasággal foglalkoztak (noha főként az úgynevezett 

gazdasági mechanizmus reformja, az árrendszertől az iparirányítás jellegéig int figyelmük középpontjában); a 

szakértői csoportok átformálták a szociálpolitikát, a lakáselosztást, az iskolarendszert és a területi rendszert is. 

Építészekből, közgazdászokból, szociológusokból, sőt filozófusokból álló csoportoknak kellett eldönteniük, 

melyik vidéki város növekedjék, s melyiknek kell eltűnnie a térképről, mert túl kicsi, elszigetelt stb. 

Egy tudományosan tervezett társadalom álma lebegett előttük – s mi úgy éreztük, ezért „menetelnek az 

értelmiségiek a hatalom felé‖. Ezeknek az értelmiségieknek, szakértőknek még nem volt hatalmuk, de 

bizonyosan már ízlelgették, s törekedtek rá. A humán értelmiség összeolvadt a műszaki értelmiséggel; Gouldner 

ezt a magasan képzettek osztállyá alakulásának jegyeként értékelte. Az összevegyülés azonban nem volt teljesen 

harmonikus. A humán értelmiség időről időre megijedt, megrémült a műszaki értelmiség gyors előrehaladásától, 

s óvni kezdett a túlzott „optimalizálástól‖, kevesellte a „humanizációt‖, óvott a „társadalomirányítástól‖ és a 

„pozitivizmustól‖, s kevesellte az egységes filozófiai rendszeren alapuló értékek közötti tudatos választást.76 

Remek történetet lehetne írnia humán értelmiség reformszárnyának meglehetősen tudathasadásos magatartásáról 

technokrata szövetségeseivel szemben. Ezek azonban, legalábbis 1968-ig, „családi viták‖ maradtak. 

Az évtized vége felé azonban az értelmiséghez tartozó ideológusok, filozófusok és szociológusok perifériás, 

marginális tényezőt alkottak az értelmiségi osztály kialakulásában. Még Magyarországon is a technokrácia állt a 

folyamat középpontjában, és a fő frontvonala technokraták és a régi bürokraták között húzódott. 

Ez a hatalmi harc széles keretek között folyt, és szinte az élet valamennyi területét érintette. E harc egyik színes 

és érdekes mozzanatáról számolt be Juhász Pál abban a szellemes cikkében, amely az agrármérnökök 

felemelkedését tárgyalja a magyar termelőszövetkezetekben.77 A mezőgazdaság kollektivizálása 

Magyarországon viszonylag későn, 1960-ban következett be. A magyar rendszer, némileg 1956 tanulságai 

                                                           
76Lásd például Hegedüs András ekkortájt íródott számos nagy figyelmet keltett cikkét. Például: „Optimalizáció és humanizáció...‖ Valóság, 

1965; vagy Hegedüs András - Márkus Mária: „The Role of Values in the Long Range Planning of Distribution and Consumption‖, 

Sociological Review Monograph, 17. sz., 1972, 39-58. o. 
77Juhász Pál: „Az agrárértelmiség szerepe és a mezőgazdasági szövetkezetek‖, Medvetánc, 1982, 4. sz. - 1983. 1. sz., 191-213. old. 
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nyomán, óvatosan cselekedett, s igyekezett elkerülni, hogy a parasztok ugyanúgy szembeforduljanak vele, mint 

az 1950-es években, vagy mint Oroszországban a harmincas évek elején. 

A rendszer egyik fontos engedménye az volt, hogy toleranciát tanúsított a közép-, sőt a nagyparasztokkal, az 

úgynevezett kulákokkal szemben. Egyáltalán nem üldöztek őket, sót a szövetkezetek szervezői megpróbálták a 

kollektivizálás ügyének megnyerni ezeket a legmegbecsültebb gazdálkodókat. A szervezőknek az ellen sem volt 

kifogásuk, ha az újonnan alakult szövetkezetek elnökévé választották őket. A hatvanas évek közepére sok 

magyar szövetkezet egy különös új káderelit irányítása alatt állt – korábban sikeres gazdálkodókból lettek 

vezető bürokraták. Alapvetően az ő irányításuk alatt állt a magyar mezőgazdaság. 

Eközben az agráregyetemek nagy erőfeszítéseket tettek, hogy az agrármérnököket felvértezzék a szocialista 

nagybirtokok irányításához szükséges tudományos ismeretekkel. Ezek a mérnökök 1985 után kezdtek 

kiáramlani az egyetemekről, a Válaszúton a civilizáció szellemében képezték őket, felszerelték őket technikai 

ismeretekkel, küldetéstudatot oltottak beléjük: nekik kellett bebizonyítaniuk a nagy iparosított szocialista 

agrárvállalatok fölényét a tőkés üzemekkel szemben. Nem törődtek túl sokat a szövetkezetekben talált 

parasztelnökökkel. Úgy vélték, ezek a vezetők alapjában hozzá nem értők, csak azt tudják, hogyan kell 

irányítani egy tízhektáros gazdaságot, de azt már nem, mi a teendő egy ötezer hektáros birtokkal. Juhász szerint 

a hatvanas évek végére valóságos osztályharc tört ki a szövetkezetekben – a mi terminológiánkban ez 

természetesen csak osztályon belüli harc. Az ifjú agrármérnökök nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, 

hogy a régi parasztkáder elnököket eltávolítsák hivatalukból. Korábbi egyetemi társaik segítségével, akik 

időközben a megyei mezőgazdasági osztályokon helyezkedtek el, a hetvenes évekre ezek a mérnökök szinte az 

egész mezőgazdaságot ellenőrizték. Számos hasonló esetről számolhatnánk be, köztük a pártapparátus bizonyos 

szintjein bekövetkezett személyi változásokról. 

Ezek az események adták könyvünk történelmi hátterét. A munka és a hatalom világával összefüggő 

tapasztalataink a szocializmusról főként a hatvanas évekből származnak. 1960-ban végeztem el az egyetemet, és 

első állásomba ugyanebben az évben ültem. 1963-ban vettek fel a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai 

Kutatóintézetébe. A legkiválóbb humán reformértelmiségiekkel dolgoztam együtt, s mindent elolvastam, amit 

írtak. Várostervező intézetek számára végeztünk kutatásokat, tervezőkből, építészekből és közgazdászokból álló 

reformbizottságokat szolgáltunk ki. A Pártfőiskolán és az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetében olyan 

fiatal diplomásokat tanítottam, akik vagy belülről akarták megreformálni a pártot, vagy a pártba lépve akartak 

karriert csinálni (gyakran csak utólag lehet megítélni, ki volt a karrierista, és ki érezte úgy, hogy küldetése van); 

tanítottam bürokratákat is, akik úgy akartak versengeni a lelkes ifjú diplomásokkal, hogy magukba szívtak egy 

kis tudományt. Prágába, Brnóba, Pozsonyba, Varsóba, Krakkóba, Berlinbe, Drezdába, Moszkvába és 

Leningrádba tettem utazásokat (évente többször indultam útnak a „testvérországokba‖ lépéstartás végett), s 

mindenütt ugyanabba a körbe kerültem, gyakorlatilag ugyanazokkal az emberekkel találkoztam. Konráddal 

együtt megpróbáltunk általános következtetéseket levonni az „empirikus‖ anyagból és a munkások, parasztok, 

értelmiségiek és káderek körében tapasztalható egyenlőtlenségekre vonatkozó vizsgálati adatainkból. 

Lehet, hogy kissé túláltalánosítottuk tapasztalatainkat, lehet, hogy elővigyázatlanul vetítettük ki őket jövőbeli 

irányzatokra. De tíz év után is bizonyos vagyok benne, hogy tökéletesen jogos volt következtetésünk: a hatvanas 

évek folyamán, s nemcsak Magyarországon, hanem több kelet-európai országban az értelmiségiek az 

osztályhatalom felé tartottak. Ahogy a szovjet típusú társadalmak a Sztálin utáni' korszakban új 

önazonosságukat keresték, és a régi káderek már nem tartották olyan szilárdan a kezükben a hatalmat, azt 

fontolgatták, hogy hatalmukat azokkal az értelmiségiekkel osztják meg, akiket lázba hozott a tudományos 

tervezés, a tudományos-technikai forradalom és a marxizmus mint tudomány gondolata. Az értelmiségiek 

készek voltak erre a társulásra, készek voltak rá, hogy a társadalmat egy olyan szocialista jövő felé vezessék, 

amelynek mintája az ő teleologikus monopóliumuk volt. 

El kell azonban ismernem, hogy az új osztály az elmúlt évtizedben a térség minden országában jelentős 

vereségeket szenvedett. 1986-ban a kelet-európai értelmiségiek távolabb vannak az uralmon lévő osztály 

helyzetétől, mint voltak 1965-ben vagy 1975-ben. Az értelmiség nem olvadt össze a bürokráciával. Đilas 

elméletének még 1986-ban is bőven van mondanivalója a kelet-európai társadalomszerkezet elemzői számára. 

5.2. 2. Miért nem vált be az újosztály-stratégia? 

A kelet-európai társadalomszerkezet jövőbeli fejlődését értékelve két jelentősebb hibát vétettünk. Noha 

észrevettük, hogy sztálinista bürokrácia rosszul érzi magát annak láttán, hogy az értelmiségiek egyre inkább 

uralmi helyzetbe kerülnek, s noha gondosan elemeztük is „ellentámadásait‖, úgy véltük, a bürokratikus rend 

elég okos lesz ahhoz, hogy feladja hegemóniáját, és kiegyezzen a technokráciával; egy ilyen kiegyezés talán 
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megmenthetné az államszocializmust és a bürokráciát is. Tévedtünk. A bürokrácia konokabbnak, a hatalom 

megosztására és a kompromisszumra kevésbé hajlandónak bizonyult, mint jósoltuk. 

Az államszocializmus társadalomszerkezete továbbá olyan jelentősen megváltozott, amit még 1975-ben is 

elképzelhetetlennek gondoltunk volna. 1975, és különösen 1978-79 óta a magyar rendszer a mezőgazdaságban 

és az iparban egyaránt fontos engedményeket tett a kis magánkezdeményezéseknek. Ennek következtében a 

társadalom rétegződése a nyolcvanas évek közepén alapvetően megváltozni látszik. Még néhány évvel ezelőtt is 

a magyar társadalom rétegződését meglehetősen pontosan lehetett olyan hierarchiaként leírni, amelyben a 

hatalom és a kiváltságok megoszlása egyaránt a bürokratikus-redisztributív rendben elfoglalt pozíció függvénye. 

Ezt a még mindig uralkodó bürokratikus-redisztributív hierarchiát ma egy másik hierarchia egészíti ki, 

amelynek egyenlőtlenségeit az árszabályozó piac alakítja ki. Kialakulóban van, és egyre fontosabbá válik egy 

másik elit, a „piaci kiváltságokkal‖ rendelkezők csoportja.78 Kelet-Európában (kivéve a bonyolult jugoszláv 

esetet) valószínűleg Magyarország az egyetlen ország, ahol ez bekövetkezett (noha ugyanezen a pályán haladhat 

Lengyelország, s általánosabb szempontból egészen biztosan erre halad Kína is). A magyar esetet mégis 

érdemes alaposan szemügyre vennünk, mert mintául szolgálhat más országok számára. 

5.3. 3. A bürokrácia konoksága 

Az újosztály-stratégia első pusztító veresége 1968-ban következett be Varsóban, majd Csehszlovákiában. 

Mindkét esetben a bürokratikus rend vágott vissza, így tudatva az értelmiséggel, hogy nem hajlandó feladni 

hegemóniáját. Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz című munkánkon dolgozva úgy véltük, csak a 

konzervativizmus viszonylag rövid távú „politikai ciklusával‖ van dolgunk. Csak öt-hat év telt el Csehszlovákia 

megszállása óta, s azt gondoltuk, hogy a cseh bürokrácia és értelmiség végül is békét köt, hiszen 

Magyarországnak is időre volt szüksége ahhoz, hogy elfelejtse 1956-ot. Az események bebizonyították, hogy 

tévedtünk. Majdnem húsz év telt el azóta, s Csehszlovákia egy új bürokratikus jégkorszakba dermedve tengődik, 

abban a szürkeségben, amelyet egyesek „neosztálinizmusnak‖ neveznek.79 

1968 márciusában Lengyelországban is nagy vérveszteséget szenvedett az új osztály. A lengyel bürokraták cseh 

kollégáiknál szilárdabban ültek a hatalomban, megmentésükhöz nem volt szükség szovjet tankokra. A 

munkásosztályt semlegesítették, sőt némi jelképes munkástámogatást is szereztek értelmiség- és zsidóellenes 

lépéseikhez. Ezrével űzték ki Lengyelországból éppen azokat az értelmiségieket, akikben megvoltak azok a 

képességek és a szocializmus ügye iránti elkötelezettség, melyek segítségével alapvetően racionalizálható lett 

volna a gazdasági és a politikai rendszer. A vereség, amelyet ezekben a hónapokban az új osztályhoz tartozó 

értelmiség Lengyelországban a régi káderektől elszenvedett, majdnem végzetesnek bizonyult; túl sok olyan 

értelmiségi kényszerült száműzetésbe, aki az új osztály magvát alkothatta volna. A többieket (főként az 

országban maradt nem zsidókat) szintén semlegesítették, s noha ők Gomulka bukása urán hajlandók voltak még 

egy lehetőséget adni a bürokratikus rendnek – mint látni fogjuk –, túl gyengének és tétovának bizonyultak 

ahhoz, hogy osztozzanak velük a hegemónián. A hetvenes évek folyamán a gazdasági és politikai reformok 

terén a kezdeményezés az értelmiségtől a munkásokhoz került át. 

A reformértelmiség és a bürokratikus rend közötti szembenállás még teljesebb volt, mint Csehszlovákiában, 

ahol valószínűleg a bürokrácia gyengesége és súlyos belső megosztottság miatt a káderelitből sokan hűtlennek 

bizonyultak, és hajlandók voltak együttműködni az értelmiséggel. Csehszlovákia megszállásában persze a 

szovjet birodalom érdekei játszották a döntő szerepet. A megszállásra vonatkozó döntést nem az ostrom alá vett 

cseh vezető káderek hozták, hanem a szovjet bürokrácia, amelyet elsősorban birodalmi megfontolások 

vezéreltek, és a Szovjetunión belüli reformszellemű technokratákkal folyó belső harcok. Semmilyen 

körülmények között sem fogadom el azt a szovjet állítást, hogy csehszlovák „elvtársaik‖ „hívták be‖ őket, hogy 

megmentsék az országot az ellenforradalomtól. De mint a későbbi események bebizonyították, a korábbi 

káderelit jó néhány tagja megkönnyebbülten látta, hogy Csehszlovákia újból visszazökkent a régi kerékvágásba, 

s visszatért ahhoz a megszokott hatalmi struktúrához, amelyben hegemón szerepet játszott. A lényeget abban 

látom, hogy ez a meglehetősen gyenge, belülről megosztott és valószínűleg nem is túl nagy létszámú cseh 

káderelit alaposabban megtörte az értelmiségieket, mint amennyire ez Gomulkának sikerült. 1968 óta a cseh 

értelmiség szilárdan külső vagy belső száműzetésben van. Valószínűleg úgy döntött, hogy a prágai tavasz álmai 

illúziók voltak, amelyeket nem lehet, nem érdemes követni. A hetvenes években és a nyolcvanas évek elején a 

                                                           
78A rétegződés kettős rendszerére vonatkozó elgondolást részletesebben fejtettem ki Manchin Róberttel közösen írt tanulmányomban: 

„Szociálpolitika az államszocializmusban‖, in: Állam, politika..., 202-257. Lásd még Kolosi Tamás némileg hasonló elemzését: „A 
strukturális viszonyok körvonalai‖, Valóság, 11. sz., 1982, 1-17. o. 
79Victor Zaslavsky elsősorban a Hruscsov utáni Szovjetunióra alkalmazza ezt a kifejezést, de elemzése néhány kelet-európai országra, 

különösen Csehszlovákiára is érvényes. Lásd. Zaslavsky, Victor: The Neo-Stalinist State: Class Ethnicity and Consensus in Soviet Society. 
M. E. Sharpe, White Plains, N. Y., 1982 
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cseh bürokrácia nem volt hajlandó megosztani hatalmát az értelmiséggel, és ez az értelmiségnek sem volt 

érdeke. Az újosztály-stratégiát felfüggesztették, vagy talán végleg fel is hagytak vele, s ez az országot a 

neosztálinizmusba, gazdasági stagnálásba és politikai totalitarizmusba dermesztette. 

Több időre volt szükség ahhoz, hogy kiderüljön: a lengyel bürokraták végül is éppoly konokak, mint cseh 

kollégáik. A hetvenes évek izgalmas időszakot jelöltek Lengyelországban. Gierek hatalomra kerülése után úgy 

látszott, hogy a két évvel korábban megszakadt reformmozgalom tovább folytatódhat. Az évtized első felében a 

lengyel gazdaság meglehetősen dinamikus volt. Végül azonban az elmúlt tizenöt év a lengyel bürokrácia 

konokságát is megmutatta. A lengyel káderelit következetesen szabotálta a gazdasági reformterveket, s sikerült 

elidegenítenie, 1980-81-re valószínűleg visszavonhatatlanul, azokat a nem zsidó értelmiségieket, akik hajlandók 

voltak részt venni Gierek második lengyel iparosítási tervében.80 Megdöbbentő, milyen keveset tanult ez a 

káderelit az ország gazdasági és legitimációs válságaiból. Jaruzelski tábornok igazán nem látszik radikális 

reformernek, de 1981-ben és a szükségállapot befejeződése óta az apparátus és a politikai rendőrség 

megakadályozta még az ő erőtlen próbálkozásait is, hogy némileg több technokrata ésszerűséget vigyen be a 

rendszerbe. Szinte azt a kérdést kell már föltenni, hogy ki ellen volt szüksége Jaruzelskinek a szükségállapotra: 

pártapparátusa vagy a Szolidaritás ellen. Ha az volt a szándéka, hogy a pártban lévő konzervatív szárnyat 

fékezze meg, ebben éppoly sikertelennek bizonyult, mint a „társadalom‖ engedelmességre kényszerítésében. 

A szükségállapotról nemrég adott elemzésében Adam Schaff, a 60-as évek kisszámú megmaradt 

reformértelmiségieinek egyike és a kádári megoldás csodálója, Jaruzelskinek centrista szerepet tulajdonít, s úgy 

látja, hogy a párt konzervatív szárnya és a Szolidaritás radikálisai ellen egyaránt harcolni akart.81 Abból, hogy 

Schaff könyörtelenül bírálja a lengyel pártapparátust, ezzel szemben pozitívabban értékeli a hadsereg lehetséges 

szerepét, következik, hogy Jaruzelski azzal követte el a legnagyobb hibát, hogy a szükségállapot kihirdetése 

után nem oszlatta fel a pártot, miként Kádár 1956. november 4-én, Magyarország második szovjet megszállása 

után. Kádár ily módon meg tudott szabadulni a párton belüli sztálinista ellenzékétől (kellő időben a politikai 

rendőrségen belüli ellenzékét is szétzúzta). Jaruzelski azért nem volt képes kitörni abból a politikai zsákutcából, 

amelybe bürokráciája kényszerítette Lengyelországot, mert nem volt elég erős vagy eltökélt ahhoz, hogy 

megtisztítsa a káderelitet és a titkosrendőri apparátust.82 

Amikor 1982 nyarán, hétéves száműzetésféle után először Magyarországra jöhettem, meglepve tapasztaltam, 

mennyire a lengyel vonalon fejlődik a magyar értelmiség. A magyar káderelit a hetvenes években kétségkívül 

Kelet-Európa legrugalmasabb, legnyitottabb szellemű, reformokra hajló és kompromisszumra hajlandó 

bürokráciája volt. Sok magyar értelmiségit mégis egyre türelmetlenebbé tett, untatott és zavart az apparátus „egy 

lépés előre, két lépés hátra‖ taktikája. A reformértelmiség kifejezés, amely 1975-ben pozitív címke volt, később 

ironikus, kritikus felhangot kapott. A következő három évben többször ellátogattam Budapestre, s érzékeltem, 

hogy terjed a kiábrándultság, s fokozódik a kétely a rendszer megreformálhatóságában. 

A fokozatos kiábrándulás egyik oka az lehetett, hogy a magyar káderelit, általános rugalmassága ellenére, 

szintén eltorlaszolta azt, amit „az értelmiség osztályhatalomhoz vezető útjának" véltünk. Az úgynevezett új 

                                                           
80Lásd pl. Hare, P. G. és Wanless, P. T.: „Polish and Hungarian Economic Reforms: A Comparison‖, Soviet Studies, 1981. október, 491-

517. old. 
81Az 1981 közepén írt könyvében Schaff centrista szerepet szánt a hadseregnek, s a kisebbik rossznak nevezte a rendkívüli állapotot (még 

annak tényleges bevezetése előtt). Lásd Schaff, Adam: Die kommunistische Bewegung am Scheideweg. Europa Verlag, Bécs, 1982. 221. 

old. 
82Lásd Adam Schaffnak a szükségállapotot védő cikkeit annak tényleges bevezetése után: „Kryzys marksizmu czy marksistow?‖ Ti i Teraz, 

1983, március 16. és „Czy kryzys marksizmu?‖ uott., augusztus 10. Nekem eléggé tetszik Schaff elemzése (nem annyira a szükségállapot 

védelmezése miatt, mint inkább azért, mert Jaruzelskit centrista politikusnak tartja). Úgy gondolom, jobb azokénál, akik a hatalom 

differenciálatlan kifejezését használják az apparátus tagjaira, akik szemben állnak a „társadalommal‖. Popieluszko atya gyilkosainak pere 

megmutatta, mennyire mélyen megosztott a párt és a kormányzat, s mekkora ellentétek feszülnek Jaruzelski, technokrata beállítottságú, 

reformszellemű támogatói, a hadsereg és a felvilágosult értelmiségiek, illetve a párthéják és a titkosrendőrség tisztjei között. Lehet, hogy 
Jaruzelski volt az újosztály-stratégia utolsó reménysége Lengyelországban; esetleg azt remélte, hogy technikailag képzett katonatisztjeivel 

hatékonyabbá teheti az apparátust, s csökkentheti a párt szerepét azáltal, hogy hadseregtábornokot nevez ki a rendőrség élére, kikényszeríti a 

titkosrendőrség engedelmességét, s újra lehetővé teszi a gazdasági és politikai viszonyok ésszerűbbé válását, ami kellő időben újból 
vonzerőt gyakorolhatott volna az értelmiségre. Mindeddig ez láthatóan nem vált be. A régi bürokraták elég ügyesek voltak ahhoz, vagy elég 

erős támogatóik voltak a Szovjetunióban, hogy leállítsanak bármilyen újosztály-reformot. Nagy kérdés azonban, hogy vajon egy Jaruzelski 

vezette újosztály-stratégia bármilyen vonzerőt gyakorolhatott volna-e a lengyel értelmiségre. Ezt az értelmiséget 1968-ban semlegesítették, s 
a szükségállapot idejére már keserűen kiábrándulttá vált; legtöbbje talán úgy döntött, nem akarja, hogy bármi köze is legyen az 

apparátushoz, a kommunizmushoz, a marxizmushoz vagy bármihez, ami 1945 óta Kelet-Európában történt. Indokolt úgy vélni, hogy 

manapság a legtöbb lengyel értelmiségi újra felfedezi a katolicizmust, lengyel hazafinak tartja magát, s sokkal, de sokkal szívesebben lenne 
hatalom nélküli, de jól fizetett szakember egy kapitalista Lengyelországban, mintsem hogy tovább kelljen folytatnia ezt a sok csalódással 

járó harcot az államszocializmuson belüli hatalomért. Ha Jaruzelski Schaffra hallgatott volna, s feloszlatta volna a kommunista pártot, 

tulajdonképpen ki lépett volna be az új pártba? Jaruzelski és Adam Schaff? Még ha létrejöhetne is az új osztály, lennének-e a mai 
Lengyelországban potenciális tagjai? 
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gazdasági mechanizmus 1968-as bevezetése után az apparátus egyes tagjai, vezető szakszervezeti bürokraták és 

a Biszku Béla (aki akkoriban Kádár János örökösének számított) vezetése alatt álló erős párton belüli csoport, 

valószínűleg a politikai rendőrség tisztikarának rokonszenvétől kísérve szinte azonnal támadást indított a reform 

ellen, mert az állítólag kiárusítja a szocializmus eredményeit, és a liberális értelmiség ellen is, mert az meg nem 

tartja be a pártfegyelmet. Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz című könyvünkben ezt nevezzük az „uralmon 

lévő rend ellentámadásának‖; feltehetően ez volt az oka lebukásunknak, bebörtönzésünknek és 

száműzetésünknek is. Ezek a pártban, a szakszervezetben és a rendőrségben lévő konzervatívok azzal próbáltak 

tömegtámogatást szerezni maguknak, hogy a proletariátus nevében támadták a reformot és a reformértelmiség 

radikálisabb részét. Ouvrierista demagógiával azt állították, hogy a reform nyomán fokozódnak az 

egyenlőtlenségek az értelmiségiek és a munkások, valamint a munkások és a parasztok között. Úgy tettek, 

mintha nem tulajdon politikai hegemóniájukat, hanem a munkásosztályt védelmeznék a reformmal és 

reformértelmiséggel szemben. 

A konzervatív ellenzék 1972-75-ben jelentős befolyásra tett szert. Sikerült visszájára fordítaniuk néhány 

reformintézkedést; különösen a mezőgazdasági melléküzemek önállóságát kurtították meg. Több intézkedést 

foganatosítottak a reformértelmiség radikálisabb szárnya ellen is. 1975 és 1977 között azonban a konzervatív 

ellenzék súlyos vereségeket szenvedett el. A parasztság azonnal reagált piaci szabadságának megnyirbálására; 

hirtelen romlott a városi piacokon az élelmiszer-ellátás. A pártvezetésen belüli liberálisok ezt felhasználva hozzá 

nem értéssel vádolták az ouvrieristákat, s miután kiderült, hogy Biszku Moszkvában Kádár ellen szervezkedett, 

őt és legszorosabb szövetségeseit minden politikailag fontos pozícióból eltávolították. 

A konzervatív ellenzék veresége azonnal megnyitotta az utat a második reformhullám előtt. 1978-79 után a 

gazdaság visszaállt a reform pályáján, a reformértelmiség pedig visszaült a rajzasztalhoz, hogy előkészítse a 

„második reformot‖. Ezek a reformok a terv szerint az elsőnél radikálisabbak lettek volna, és érintették volna a 

politikai hatalmat is. 

Értelmiségi barátaim kiábrándultsága abból eredt, hogy csalódottan tapasztalták: a második reformmozgalom 

véget ért, vagy legalábbis úgy látszott, hogy megoldhatatlan patthelyzetbe került. 1982-83-ra a konzervatív 

ellenzék kissé visszanyerte erejét, s újból elkezdte támadni a reformereket. Szegő Andrea, aki az ouvrieristák fő 

ideológusává vált, már-már azzal vádolja a reformereket: az új osztály platformján cselekszenek.83 Olyan 

politikai stratégiát hirdetett, amelyben a káderértelmiség szövetkezik a munkásosztállyal az önző technokrata 

értelmiségi réteg ellen. A technokraták azzal, hogy fel akarják számolni az erőforráskorlátos gazdaságot, nem 

oldanák meg a szocializmus súlyos gazdasági problémáit, viszont kiárusítanák szociális eredményeit.84 Nem 

egészen világos, hogy kit vesz célba Szegő elemzésében; mikor erre rákérdeztem, nem foglalt világosan állást. 

Antonio Carlóhoz hasonlóan ő is úgy véli, hogy a technokrácia vagy a kapitalizmust állítja vissza, s ezért 

egyszerűen felemelkedő polgárság, vagy alakulóban lévő új osztály.85 

A „kapitalizmusrestaurátor‖ vagy „új osztály‖ címke azonban másodlagos fontosságú; a lényeg, hogy ebből az 

elemzésből kiderül, mennyire fenyegetettnek érezheti magát a káderelit bizonyos része. Az is kifejeződhet 

benne, hogy el vannak tökélve a harcra hegemóniájuk megőrzéséért. Az elmúlt néhány év során a hangulat 

tulajdonképpen félévenként változott: áprilisban a konzervatívok győzelmeket aratnak, s budapesti barátaim azt 

állítják, hogy ez a második reform vége; majd novemberben a liberálisok nyernek teret, új reformbizottságok 

alakulnak, s újból folyik a „reformalku‖. 

A reformalku fogalmát nemrég alkotta meg Kovács János Mátyás érdekes cikkében, amelyben megpróbálta 

kidolgozni a „reform szociológiáját‖. Egészen más politikai indítékokból, mint Szegő, de ő is felteszi a kérdést, 

hogy milyen érdekeket képviselhetnek a reformjavaslatok és a reformerek.86 Érdekes, hogy noha Kovácsot 

általában liberálisnak tartják, és nem vádolják, hogy a konzervatív ellenzék érdekében cselekszik, tanulmányát a 

gazdasági reform több ideológusa nem valami lelkesen fogadta. Kovács terve valamiképpen a reform utáni 

korszak terve. A reform időszaka alatt a reform hívei azt akarják hangsúlyozni, mennyire általános lesz a reform 

jótékony hatása. Szociológiai vizsgálatnak vetni alá a reformot: reform utáni magatartás. Kovács 

magatartásában feltehetően annak a fiatal közgazdásznak a beállítottsága fejeződik ki, akit idegesítenek a vég 

nélküli reformalkudozások, s kezd csodálkozni: „Mi az ördögnek csinálom ezt az egészet?‖ 

Nem tudom, meddig tartható még ez a patthelyzet. A magyar káderelitnek. Lengyelország 70-es évekbeli 

fejlődését kellene tanulmányoznia. Az ugyanis egy olyan ponthoz vezet, ahonnan kezdve az értelmiség számára 

                                                           
83Szegő Andrea: „Gazdaság és politika: Érdek és struktúra‖, Medvetánc, 1983, 2-3., sz. 49-92. o. 
84A forrás- és keresletkorlátos gazdaság közötti különbség elemzését lásd Kornai János: A hiány. KJK, Budapest, 1980. 
85Lásd Carlo, Antonio: „The Socioeconomic Nature of the USSR‖, Telos, 21. sz., 1974. ősz, 2-86. o. 
86Lásd Kovács Mátyás János: „A reformalku sűrűjében‖, Valóság, 1984, 3. sz., 30-55. old. 
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már nincs visszatérés, ahol egyszerűen elvesztik minden reményüket a rendszer megreformálhatóságában. A 

magyar értelmiség, a kelet-európai újosztály-küzdelmek utóvédje talán már nincs is olyan messze ettől a ponttól. 

Néhány vezető közgazdász, különösen Komai János, s bizonyos fokig Bauer Tamás is, azt hiszem – bár erősen 

szakmai megfogalmazásban –, már figyelembe vették azt a lehetőséget is, hogy a rendszer nem reformálható 

meg.87 

Legutóbbi könyvében Komai, miután huszonöt évig kutatta a krónikus hiány okait a szocialista gazdaságban, 

mintha arra a következtetésre jutna, hogy igazságtalanság a gazdasági reformerektől várni e probléma 

megoldását. Kornai szerint a hiány, s egyáltalán a szocialista gazdaság valamennyi problémájának alapvető oka 

az, amit a szocialista vállalatok puha költségvetési korlátjának nevez. A közgazdászok nem sokat tehetnek 

ezekkel a puha költségvetési korlátokkal. Legföljebb azzal próbálkozhatnak, hogy kisebb növekedést terveznek, 

decentralizálják a döntéshozatalt, vagy rögzítik az árakat. 

Kornai utal rá, hogy a költségvetési korlát milyensége a „gazdasági mechanizmus‖ vagy a „gazdaság‖ szféráján 

kívül dől el; a politikai rendszertől függ. A szociológus hozzátenné: attól függ, hogy a társadalomban milyen a 

hatalom és az osztályviszonyok megoszlása. Kornai bizonyos szempontból visszadobja a labdát a 

szociológusoknak vagy a politikusoknak. A politikai rendszer reformjára van szükség. Az államszocialista 

gazdaság ciklikus válságairól szóló remek könyvében Bauer – Komai költségvetési korlát elméletére 

támaszkodva – alapjában véve hasonló következtetésekre jut: az államszocializmus hajlama a gazdasági 

válságokra és a túlzott beruházásokra csak a költségvetési korlátok keményedésével szüntethető meg, ami 

azonban változásokat kíván a tulajdonviszonyokban. 

Szociológiai nyelven ez pontosan azt jelenti, hogy mivel a magyar bürokrácia olyan, amilyen – nem lehet 

reformot csinálni. Egy újabb cikkében Komai a költségvetési korlát puhaságát valóban ahhoz kapcsolja, amit a 

gazdaság „bürokratikus koordinációjának‖ nevez, s amit én szívesebben neveznék „bürokratikus-redisztributív 

koordinációnak‖.88 Kornai ma úgy gondolja, hogy a hiány problémája csak akkor küzdhető le, ha a 

„bürokratikus koordináció‖, vagy az én kifejezésemmel a „redisztribúció‖ másodlagos helyre szorul vissza, s a 

gazdaság legfontosabb területeit, különösen a tőkeelosztást a piac hangolja össze. Értelmezésem szerint ez azt 

jelenti, hogy a redisztribúció megreformálása egyenlő a kör négyszögesítésével – azaz lehetetlen. Szomorú 

következtetés ez annak, aki ennyire keményen próbálkozott vele negyedszázadon át. Kornai erre a 

következtetésére aközben jutott, hogy matematikai-közgazdaságtani képleteket morzsolgatott, és próbálta 

megtörni a bürokrácia konokságát. 

Nyugati baloldali barátaink most megkérdezhetnék, vajon a kapitalizmus restaurációjáról beszélünk-e. Vajon a 

kemény költségvetési korlát nem a tőkés üzemet, a beruházási javak elosztásának piaci összehangolása nem a 

haszon maximalizálásában érdekelt kapitalizmust jelenti-e? Szegő Andreának valószínűleg igaza van: nincs is 

akkora különbség a kapitalista restauráció és az új osztály között; ezek az új osztálybeli emberek egyik napról a 

másikra tőkésekké tudnának válni. Nem tudok könnyen válaszo1ni erre a zavarbaejtő kérdésre. Véleményem 

szerint arról beszélni azonban, hogy az értelmiség – főként az a része, amelyikre jellemző az újosztály-törekvés 

– a kapitalista restauráció hívévé válik, önbeteljesítő jóslat, melynek bekövetkeztét a konok bürokrácia csupán 

elősegíti, mert inkább engedi elsüllyedni hajót, semmint hogy osztoznia kelljen a kapitányi hatalomban a 

technokráciával. 

1975-ben elképzelhetetlennek tartottam a kapitalizmus restaurációját Kelet-Európában, s biztos voltam benne, 

hogy ilyesmit egyetlen reformer sem akar. Ma már nem vagyok ebben ennyire biztos. Amikor magyar 

barátaimat és kollégáimat faggatom, alapjában véve háromfajta választ kapok tőlük, s ezek egyike sem 

megnyugtató annak, aki nem szeretne tőkés restaurációt látni. Az ilyen kérdésekre a legradikálisabb fiatal 

közgazdászok némelyike elmosolyodik, és ezt mondja: „Igen, az egyetlen megoldás a kapitalizmus. A 

szocialista gazdaság sohasem működött, és nem is fog.‖ Nem emlékszem, hogy 1975 előtt hallottam volna ilyen 

véleményt, az elmúlt három évben azonban többször is alkalmam volt hallani. Az idősebb és kevésbé radikális 

közgazdászok fejüket rázzák, és ezt mondják: „Micsoda ideologikus kérdés! Mi a különbség? Számít is az?‖ A 

legidősebb, magukat még mindig szocialistának nevező közgazdászokat éppúgy zavarba ejti a kérdés, mint 

engem, s azt mondják, nem lehet előre tudni. „Ki tudja? Lehet, hogy restaurálják a kapitalizmust, lehet, hogy 

nem, de nincs túl sok választásunk. Előre kell haladnunk a piaci reformokkal, amelyek a gazdaság szívében 

megszüntetik a redisztribúciót és a bürokratikus koordinációt. Mással is próbálkoztunk, de semmi nem sikerült.‖ 

                                                           
87Lásd Kornai: A hiány; és Bauer Tamás: Tervgazdaság, beruházás, ciklusok. KJK, Budapest, 1981. 
88Kornai János: „Bürokratikus és piaci koordináció‖, Közgazdasági Szemle, 1983, 9. sz. 1025-1037. old. 
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Nem hiszem, hogy a redisztributív gazdaság elvileg működésképtelen, s hogy a piac a gazdaság 

összehangolásának egyetlen ésszerű módja. Ezekért a kudarcokért a bürokrácia konokságát hibáztatom; a 

bürokrácia öngyilkos módon szabotálta a reformot, s ezzel éppen azt a mechanizmust ásta alá, amelytől tulajdon 

fennmaradása is függ. 

A cseh, a lengyel vagy akár a magyar bürokráciának ez a makacssága távolról sem független a Szovjetunión 

belüli folyamatoktól. A prágai tavaszt orosz tankok verték szét. Sokan úgy gondoltuk, hogy ugyanezt tették 

volna Lengyelországban is, ha a lengyel hadsereg nem lett volna hajlandó elvégezni a piszkos munkát. S a 

magyar konzervatív ellenzék sem sokra számíthat moszkvai barátok nélkül. (Minden bizonnyal nem sokra 

mennének, ha csak a választásokon szerzett szavazatokra kellene támaszkodniuk.) Ha meg akarjuk érteni, mi 

volta baj az újosztály-stratégiával Kelet-Európában, tudnunk kell, miért vallott kudarcot a Szovjetunióban. 

Sajnos, ezt a kérdést nem tudom tisztázni: nincs hozzá kellő ismeretem. Csak röviden szeretném megismételni 

egy korábbi állításomat: egyfajta újosztály-stratégia Oroszországban is kialakult Hruscsov utolsó éveiben, és 

talán még a brezsnyevi éra első éveiben is tovább élt. Az évek múlásával azonban egyre erőteljesebben 

domborodott ki a brezsnyevi rendszer neosztálinista jellege, a régi bürokraták szilárdabban tartották kezükben a 

hatalmat. A visszatérés a régi bürokrata hatalomhoz valószínűleg már 1968-ban is folyamatban volt, amikor 

megszületett a döntés Csehszlovákia megszállására. Szinte egészen bizonyosan ez folytatódott Andropov 

hatalomra kerüléséig. Csak a jövő a megmondhatója, hozott-e változást Andropov uralma; hogy Gorbacsov 

ebből a szempontból Andropov örököse-e; hogy az új osztály felemelkedésének új korszaka elé nézünk-e, vagy, 

ellenkezőleg, Gorbacsov a késői Brezsnyev utódjának és a neosztálinista állam új cárjának bizonyul-e. De bánni 

történik Oroszországban, döntő befolyással lesz a többi kelet-európai ország osztályviszonyainak átalakulására 

vagy fennmaradására. 

5.4. 4. Engedmények a magánvállalkozásnak és a társadalmi 
rétegződés kettős rendszere 

Míg a gazdaság állami tulajdonban lévő és állami irányítás alatt álló szektorának reformja csigalassúsággal 

haladt, ha egyáltalán haladt, a magyar rendszer 1970, s különösen 1978-79 óta kezdett látványos engedményeket 

tenni a magánvállalkozásnak - először a mezőgazdaságban, majd fokozatosan a gazdaság valamennyi 

szektorában. Ez a nagylelkűség éppen időben következett be. 1979 körül a magyar gazdaság, mint az összes 

kelet-európai gazdaság is, gyengélkedett. A hetvenes években Magyarország nagy kölcsönöket vett fel, s amikor 

erősen növekedtek a kamatlábak, a visszafizetési teher egyre súlyosabb lett. Az országot kezdte fojtogatni az 

adósság. A gazdasági növekedés a nullához közeledett – mint mindenütt a térségben –, a kölcsönök 

visszafizetése csak az életszínvonal befagyasztásával volt lehetséges. 1979 után azonban már kezdtek is lassan 

csökkenni a reálbérek. 

Magyarország számos tekintetben nem állt jobban, mint Lengyelország vagy Románia. Míg azonban 

Lengyelországban forradalom volt kibontakozóban, a gazdaság összeomlott, és a munkásosztály vetté kezébe az 

események irányítását, Románia pedig az elképzelhető leglehangolóbb „hadigazdálkodásba‖ süllyedt 

(valamennyi fontosabb árucikkre bevezették a jegyrendszert, s szigorították a rendőri ellenőrzést), addig 

Magyarországon a „tömegfogyasztási kommunizmus‖ virágzott. Lengyel elvtársaiktól eltérően, a magyar 

munkások nem jártak szorgalmasan szakszervezeti gyűlésekre, nem sztrájkoltak, nem aggasztotta őket 

vállalatuk gazdasági prosperitása. Ellenkezőleg, képtelenek voltak felfogni, miért érdeklik annyira a lengyeleket 

a szakszervezetek. A magyar munkásoknak nem igazán fontos, hogy mi történik a vállalatoknál. Az élet nekik 

munkaidő után kezdődik, amikor kilépnek az első gazdaságból, és belépnek a másodikba, ahol lehet pénzt 

keresni. A nyolcvanas évek elején gazdadasági csoda történik Magyarországon: csökkennek a reálbérek, az 

életszínvonal mégis emelkedik; az emberek kevesebb pénzt visznek haza, mégis több árut vásárolnak. 

Ahogy az elmúlt tíz évben bővült a második gazdaság, egyre több ember élt a piacból. A második gazdaságból 

származó jövedelmekre vonatkozó statisztikák igen megbízhatatlanok ugyan, de abban a legtöbb kommentátor 

egyetért, hogy a 80-as évek-elején a magyar családoknak körülbelül a 70%-a tett szert a redisztributív 

gazdaságon kívülről származó jövedelemre.89 A második gazdaságbeli jövedelem a túlnyomó többség számára a 

kiskertekben és munkaidőn kívül végzett munkából származik, s ezek a bérből és fizetésből származó 

                                                           
89Lásd Huszár István: „A társadalom szerkezetének átalakulásáról‖, Valóság, 1985, 2. sz., 6. o.; Gábor R. István – Galasi Péter: A második 

gazdaság. KJK, Budapest, 1981; uők.: „A második gazdaság módosító szerepe a társadalom szerkezetében‖, in: Bíró Erzsébet (szerk.): 

Gazdaság, település, társadalomszerkezet, III. köt. Társadalomtudományi Intézet, Budapest, 1981; Gábor R. István: „Második gazdaság: A 
magyar tapasztalatok‖, Valóság, 1985, 2. sz., 27-30. o.; és Kolosi: i.m. 
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jövedelemnek csak egy töredékét jelentik (a teljes jövedelemnek körülbelül 10-20%-a származik ilyen 

forrásokból). 

A legtöbb ember csak kistermeléssel foglalkozik: zöldséget termesztenek a kertjükben, egy-két sertést nevelnek, 

munkaidő után megjavítják szomszédaik tv-készülékét, építőmunkát végeznek hétvégeken vagy fizetett 

szabadságuk alatt. A családok kisebb, de jelentős hányada viszont kiaknázza a gazdasági 

magánvállalkozásokkal kapcsolatos liberális kormányzati álláspontot. A családok megközelítőleg 10-15%-a 

(felerészben a mezőgazdaságban, a másik fele a szolgáltatóiparban, a kiskereskedelemben, újabban azonban az 

iparban is) kicsiny, de felhalmozásra irányuló családi vállalkozásokat kezdett alapítani, s ezekből ered a teljes 

családi jövedelem nagyobbik része. 

Ezek az alakuló vállalkozások jellegzetes módon még mindig a munkaidőnek csak egy részét veszik igénybe. A 

háztartás feje valószínűleg megtartja állását a redisztributív szektorban, bebiztosítva magát az államszocialista 

politika kiszámíthatatlanságával szemben, a nők viszont esetleg kizárólag otthon tevékenykednek, irányítják a 

családi üzemet. A tőkebefektetés ezekben a vállalkozásokban esetleg nem túl jelentős: a legtöbb valószínűleg 1-

2 millió forintos tőkével működik. Az átlagmunkásnak viszont ezért 20-30 évig kell dolgoznia. A felhalmozási 

ráta azonban eléggé impozáns. A sikeresebb vállalkozók, különösen a kereskedelemben, évente 

megduplázhatják vagyonukat. A leggazdagabb magyar vállalkozónak (falusi vasáru-kereskedő) ma körülbelül 

100 millió forintnyi tőkéje van, s szakértők szerint több tucat családnak van soktízmilliós vagyona. Ez a 

gazdagság szinte teljes mértékben az elmúlt 10-15 évben halmozódott fel. Ilyen gyors tőkefelhalmozás mellett (s 

feltételezve, hogy a kormányzati politika nem tér vissza az ortodoxiához) meglehetős biztonsággal jósolható 

meg, hogy az elkövetkező 5-10 év során a teljes munkaidőben dolgozó kis magánvállalkozók új rétege vagy 

osztálya jön létre, s néhányan bérmunkásokat is fognak alkalmazni.90 

A társadalmi egyenlőtlenségek e rendkívül érdekes második rendszere már észrevehető a magyar falvakban, de 

új luxuslakások képében a városokban is. Mikor 1983-ban és 1984-ben falun jártam észrevettem, hogy az elmúlt 

néhány évben új, kétemeletes villaszerű házak jelentek meg (hagyományosan a magas színvonalú épületek is 

földszintesek voltak). Amikor érdeklődtem a tulajdonosok foglalkozása felől, rendszerint kétfajta választ 

kaptam: az egyik csoportba a helyi káderelit tartozott, a szövetkezet vagy a helyi tanács elnökétől, a párttitkáron, 

az iskolaigazgatón át az orvosig vagy az állatorvosig; a másikba sikeres részidős vállalkozó-gazdálkodók, 

zöldségtermesztők, akik üvegházakból az első zöldpaprikákat és paradicsomokat viszik piacra minden évben, 

nagybani sertéstenyésztők, szarvasmarhatartók, tv-szerelők és magán-autójavítók stb. 

 

1. Ábra A társadalmi rétegződésben kialakuló kettős rendszer Bürokratikus-redisztributív rend 

                                                           
90Részletesebben lásd Manchin – Szelényi: „Szociálpolitika...‖ 
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Pozíciók: 1. káderelit 2. új vállalkozók; 3. bürokrata középosztály; 4. teljes munkaidejű önállók; 5. 

részmunkaidejű önállók; 6. a redisztributív szektorban dolgozók; 7. a magánszektorban dolgozók. 

Magyarországon még a sztálinizmus alatt is léteztek kis magánvállalkozók és néhány magángazdálkodó is, de az 

óriási adóterhek miatt a múltban az elszegényedés réme fenyegette őket. Ha korrupció útján nagy összegeket 

kerestek, rejtegették gazdagságukat. Mára ez a helyzet gyökeresen megváltozott. Jelentős és egyre növekvő 

számú olyan vállalkozó van, aki (a káderelit sok tagjának legnagyobb bosszúságára) többet keres, mint az 

értelmiségiek vagy az apparátusban dolgozók, s öntudatosan teszi közszemlére, amije van, azt a benyomást 

keltve, hogy az 1980-as évek közepére már nem az az egyetlen módja a magyar társadalomban való 

előrejutásnak, hogy valaki megmássza a bürokratikus szamárlétrát, megszerzi a megfelelő okleveleket, belép a 

pártba, és igyekszik kedvére tenni főnökének. Az előrejutás a piacon is lehetséges. 

Nincs kétségem afelől, hogy az elmúlt tíz évben a magyar társadalomban bekövetkezett legfontosabb esemény a 

társadalmi rétegződés e második rendszerének megjelenése volt. A folyamatot magyar kollégáim, különösen az 

ellenzékiek gyakran, nem minden büszkeség nélkül „polgárosodásnak‖ vagy akár szocialista polgárosodásnak‖ 

nevezik. A magyar polgár vagy polgárosodás szó meglehetősen kétértelmű. Egyszerre jelent „burzsoát‖ és 

„citoyent‖ s emiatt „polgárosodásról‖ úgy is lehet        beszélni, hogy közben nem a kapitalizmus restaurációjára 

gondolunk. Elvileg legalábbis még a szocialista polgárosodás is lehetséges. Az új vállalkozások jelentősége 

abban az önállóságban rejlik, amelyre sok magyarnak sikerült szert tennie a bürokratikus-redisztributív renddel 

szemben. A polgárosuló, vállalkozóvá váló emberek már nem úgy tekintenek az államra, ahogy az 

alkalmazottak a munkáltatókra. Adófizetőkké, állampolgárokká válnak. Kezd kirajzolódni egy olyan civil 

társadalom, amely viszonylag független a politikai és gazdasági államtól. 

Egészen biztos vagyok benne, hogy a Kádár-rendszer viszonylagos sikere, szokatlanul nagy népszerűsége és 

politikai s gazdasági stabilitása az elmúlt évtizedben elsősorban annak következménye, hogy megnyílt – vagy 

újra megnyílt – a polgárosodás útja. Egyes magyar szociológusok (például Juhász Pál) azt állítják, hogy ebben a 

folyamatban a II. világháború előtt elindult, 1944 és 1948 között nagy lendületet kapott, majd 1949 körül 

megszakított – a kelet-európai elmaradottság miatt persze késleltetett – polgárosodás éled fel. A polgárosodás 

újramegindulása gazdaságilag és politikailag-társadalmilag egyaránt hozzájárult a magyar rendszer 

megmentéséhez. 

Helyénvaló lehet itt röviden összehasonlítani Lengyelország és Magyarország helyzetét.91 A hetvenes években 

kölcsönként felvett tőkét a magyar redisztributorok sem használták fel sokkal hatékonyabban, mint kelet-európai 

társaik; ugyanazokat a hibákat követték el, mint a lengyel második iparosítás tervezői. A magyar teleológiai 

tervezők fölöslegesen sokat ruháztak be a szovjet olajimportra alapozott nagy petrokémiai iparba – miközben ez 

az import gyorsan drágult, és csak keményvalutában lehetett kifizetni. Az olajválság nyomán ugyanakkor 

bezárult a petrokémiai termékek nemzetközi piaca. Egy másik „nagy‖ tervezési döntés az acélipar 

rekonstrukciójára irányult egy olyan országban, amelynek alig van vasérce, s akkor, amikor csökkent az acél 

iránti kereslet. Ezekből a beruházásokból nem lehetett visszafizetni a kölcsönöket. 

A magyar gazdaság mégis jobb helyzetben volt, mint a lengyel, s nem azért, mert a magyar tervezők 

hatékonyabb beruházásokat eszközöltek, hanem azért, mert kevesebbet. ruháztak be, mint amennyit kölcsönként 

felvettek. A kölcsönökből fogyasztási javakat vásároltak, s ez hozzájárult a kereslet és a kínálat egyensúlyának 

fenntartásához. Az árukínálat elegendő volt ahhoz, hogy felszívja a második gazdaságból származó növekvő 

jövedelmeket. Míg az első gazdaság stagnált, a második tovább növekedett, s ez bizonyos fokig kiegyenlítette a 

redisztributív szektor csekély hatékonyságát. 

Nem kevésbé fontosak e politika társadalmi és politikai következményei. A gazdaságra vonatkozó 

kormányjelentések borúsak: még az országos terv is, amelynek hivatalból derűsnek kellene lennie, évi 2-3%-os 

növekedést jósol. Közgazdászok a küszöbönálló gazdasági katasztrófáról beszélnek. Az ország ugyanakkor 

virágzik. Lázas lakásépítési fellendülés tapasztalható. A boltok tele vannak áruval, és zsúfoltak a vásárlóktól. 

Azok a közgazdászok, akikkel beszéltem, szinte kivétel nélkül azt jósolták, hogy ez már nem tarthat sokáig, az 

emberek azonban nem érzik ezt. A közhangulat tulajdonképpen az, hogy az ország mozgásban van. Lehet 

ugyan, hogy a lakosság jelentős részének csökkent az életszínvonala, ám egy jelentős kisebbség annyival jobban 

él, mint korábban bármikor, hogy egyfajta „magyar álom‖ van kialakulóban, mely szerint mindenki boldogulhat, 

aki elég keményen dolgozik és elég tehetséges. 

                                                           
91Részletesebb elemzésre lásd Manchin – Szelényi: „Eastern Europe...‖ 
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Meggyőződésem, hogy a vállalkozás és a belőle eredő új gazdagság csak viszonylag csekély kisebbséget érint. 

A falusi családoknak csak 5-10%-a képes 100 sertést nevelni vagy évente 100 tonna csirkehúst eladni – 

nagyjából ezek a számok jelzik egy viszonylag jelentős családi vállalkozás méreteit. A vállalkozói szellem 

azonban hegyeket mozgathat meg. S Magyarországon éppen ez történik. Az emberek azt látják, hogy 

szomszédaik vagy unokatestvéreik hirtelen meggazdagodnak. Magukat hibáztatják elmaradásukért, s 

megpróbálnak keményebben, többet és intenzívebben dolgozni. Míg a lengyel munkások úgy gondolták, hogy át 

kell szervezni vállalatukat, ha jobban akarnak járni, addig a magyarok a keményebb munkára és a piaci 

versenyre szavaztak. 

A kis magánvállalkozásokkal szembeni liberális politika tehát jó szolgálatot tett a magyar bürokráciának. Nincs 

okunk azt hinni, hogy a magyar káderelit tudatosan határozta el, hogy megnyitja a magánszektort, s annak 

sikerét sem szabad túlságosan nekik tulajdonítani. Az eredményt alapjában véve senki sem tervezte meg vagy 

idézte szándékosan elő. Harcok következménye volt egy olyan eliten belül, amely jobban hajlott az 

engedményekre, mint a térségen belüli elvtársai: az elit tanult abból, hogy milyen árat kellett fizetnie a 

hatalommal való bürokratikus visszaélésért 1956-ban, a munkások pedig a szovjet típusú bürokráciákkal 

folytatott hosszú harcokban megtanulták a kompromisszumok politikáját. 

A magánvállalkozásnak nyújtott nagylelkű engedmények előre nem látott haszonnal jártak a káderelit számára: 

hozzájárultak ahhoz, hogy úgy stabilizálhassa uralmát, hogy ne kelljen túlzottan megosztania hatalmát az 

értelmiséggel. Magyarországon az értelmiségiek előrehaladását az osztályhatalom felé nemcsak a bürokrácia 

konoksága lassította, hanem a második gazdaság bővülésének konszolidációt szolgáló hatásai is. 

A reformértelmiségiek persze kételkednek benne, hogy a második gazdaság hosszú távon képes megmenteni a 

rendszert, s hogy második gazdaságból mozgósítható erőforrásokkal sokáig halasztható az első reformja. 

Valóban irreálisnak látszik, hogy a modern, nemzetközileg integrált gazdasági rendben ezek a rendkívül kicsiny, 

bár sikeres vállalkozások hosszú ideig a víz fölött tarthatják egy egész ország gazdaságát. Mint a magyar 

második gazdaság egyik fő szakértője nemrég megjegyezte: „Az utóbbi néhány év tapasztalatai bebizonyították, 

hogy a tartós megoldást csak az első gazdaság megreformálása jelentheti.‖92 

5.5. 5. A jövő lehetőségei kelet-európában – kollektív cselekvési 
stratégiák, osztály szövetségek 

Mindeddig lényegében Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz fő tételeit vetettem alá különböző 

megszorításoknak. Az 1960-as években Kelet-Európában értelmiségi osztály volt kialakulóban, a hetvenes 

években azonban ez az újosztály-stratégia részben a bürokrácia konoksága, részben az uralmon lévő 

bürokratikus rend által a kis magánvállalkozásoknak tett engedmények sikere miatt kisiklott. De melyek ina az 

újosztály-stratégia esélyei? Mivel az elmúlt tíz évben az új osztály felemelkedése sokkal problematikusabbnak 

bizonyult, mint 1975-ben gondoltuk, meg kell vizsgálnunk, az új osztályon kívül milyen egyéb lehetőségek 

nyílhatnak meg a jövőben. 

Tanulmányomnak ebben a részében röviden áttekintem a kollektív cselekvés alanyait a mai Magyarországon, 

megrajzolom az államszocializmus „osztálytérképét‖, s megvizsgálom, milyen szövetségekre nyílik lehetőség a 

kollektív cselekvők között. Végül, néhány általános megjegyzést teszek az osztályszövetségek stratégiájáról. 

5.6. 6. Az államszocializmus osztálytérképe 

Erik Wrightnak a fejlett kapitalizmusra kidolgozott osztálysémája nyomán megpróbálom megrajzolni az 

államszocializmus osztálytérképét az intenzív növekedésre való, átmenet során. Magyarországot használom 

modell gyanánt.93 

Wrightnak az az alapgondolata, hogy valamely „társadalmi formációban‖ a fő osztályhelyzeteket a „termelési 

mód‖ határozza meg. A fejlett tőkés formációban ennek megfelelően három „alapvető osztályhelyzetet‖ ír le: 

kettőt az uralkodó tőkés termelési módban (tőkés és munkások), egyet pedig az alárendelt „kisárutermelő 

módban‖ (kispolgárság). Több „ellentmondásos osztályhelyzetet‖ is említ: például a vezetőkét és felügyelőkét a 

tőkések és munkások között, vagy a részben önálló alkalmazottakét bérmunkások és a kispolgárság között. 

                                                           
92Gábor: „Második gazdaság...‖ 
93Wright, Eric O.: „Class Boundaries in Advanced Capitalist Societies‖, New Left Review, 1977; és uő.: Crisis and the State. New Left 
Books, London, 1978. 
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Az itt következő fejtegetést egyesek talán kissé sematikusnak fogják találni. Azért szeretném mégis Wright 

módszerét alkalmazni az államszocializmusra, mert úgy vélem, ezzel az osztályszövetségek különböző 

stratégiáiba nyerhetünk betekintést. 

Az államszocializmus esetében némileg problematikus a „termelési módok‖ fogalom alkalmazhatósága, de a 

fent bemutatott kettős rétegződési rendszer úgy is értelmezhető, mint a gazdasági integráció vagy a termelési 

módok kettős rendszere. A fenti sémában a redisztribúció és a piac kifejezésekkel jelöltem azt a két gazdasági 

integráló mechanizmust, amelyek a különböző rétegződési rendszereket alakítják, de a „redisztributív szektort‖ 

nevezhettem volna az „államnak‖ vagy az „állami termelési módnak‖, a piaci szektort pedig a „kisárutermelési 

módnak‖ is.94 

A 2. ábrában a probléma másfajta konceptualizálódása tükröződik, mint az inkább leíró jellegű 1-ben. Az 

osztályelemzés nyelvén kifejezve, „új kispolgári osztály‖ van kialakulóban.95 Az államszocializmus 

osztálytérképének ilyen differenciálódása az osztályszövetségek érdeke új lehetőségeit veti fel, s érinti az 

újosztály-stratégia kivitelezhetőségét is. 

 

2. Ábra Az államszocialista társadalmak osztálytérképe 

- - Alapvető osztályhelyzetek 

 – Ellentmondásos helyzetek 

A fenti osztálytérképről logikailag és történetileg az osztályszövetségek három fő vonala olvasható le. Az első 

káderelitet kapcsolja össze a munkásosztállyal. Ez a valószínűtlen erőkombináció az államszocializmuson belüli 

két ősellenséget köti össze, de a piac bővülésével és az egyenlőtlenségek új rendszerének a kialakulásával, 

amely az elit és az ipari proletariátus bizonyos részeinek érdekeit egyaránt sértheti, nagyobb lehet rá az esély, 

mint tíz évvel ezelőtt gondoltam volna. A második a káderelit reformerebb részét a technokrácián keresztül az új 

                                                           
94Az „állami termelési módról‖ lásd Lefebvre, Henri: De l'État, de le mode de production étatique. Inedit, Paris, 1978; Castells, Manuel: The 

City and the Grassroots. University of California Press, Berkeley, 1984, 306-311. o.; Szelényi Iván: „Az állam viszonylagos autonómiája 
vagy az állami termelési mód‖, in: uő.: Állam, politika...‖, 259-299; Wright, Erik O.: „Capitalism's Futures‖, Socialist Review, 68. sz., 1983. 
95Poulantzas „új kispolgárság‖-ától eltérően ez valóban új kispolgárság. Poulantzas meglehetősen zavarosan „új kispolgárságnak‖ nevezi a 

jóléti állam bürokráciáját (amely alapvetően új osztály); lásd Poulantzas, Nicos: Classes in Contemporary Capitalism. New Left Books, 
London, 1975. Tanulmányomban az új kispolgárság kifejezés az önálló magángazdálkodókra vagy a kisvállalkozókra vonatkozik. 
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kispolgársághoz kapcsolja. Egy ilyen szövetség érdekes új lehetőséget kínál. Elméletileg egyúttal ez a 

legkockázatosabb. Nem tudom megjósolni, milyen jövő irányába vinné Kelet-Európát ez a stratégia. Vajon ez az 

érett szocializmushoz vezető sajátos és újító „magyar út‖, vagy egyszerűen a kapitalizmus jól ismert „spanyol 

útja‖ lenne?96 

Végül elképzelhető a „népi erők‖ szövetsége is, a munkásosztály és a kispolgárság „történelmi blokkja‖, 

amelyhez, különösen konok bürokrácia esetében, amilyen Lengyelországban létezett a hetvenes évek végén és a 

nyolcvanas évek elején, a szakemberek, sőt akár a technokraták is csatlakozhatnak. Alább röviden mindegyik 

stratégiáról szólok néhány szót. 

5.7. 7. Munkások és káderértelmiségiek 

Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz egyik fő tétele az volt, hogy az államszocializmuson belül a káderek és 

a munkások ősellenségek. A történelem legnagyobb hazugsága volt a sztálinista bürokrácia amaz állítása, hogy 

a „proletariátus diktatúráját" gyakorolja. Erről ma is meg vagyok győződve, s korábban említettem a 

konzervatív párt- és szakszervezeti apparátus ouvrierista demagógiáját Magyarországon. Ugyanakkor 

véleményem szerint a technokrata reformértelmiségnek nem szabad alábecsülnie egy ilyen szövetségben rejlő 

lehetőségeket; több lehet benne annál, mint amennyit a hozzám hasonló technokrata reformideológusok a 

hetvenes évek elején felismertek. 

A parancsuralmi gazdaság gyengítése – hatékony és ésszerű irányítás, a sztálinista voluntarizmus és a gazdasági 

döntések túlpolitizáltsága, piaci elosztás bizonyos fontos javak és szolgáltatások redisztributív elosztása helyett, 

és a második gazdaságbeli lehetőségek megnyílása – általában a bürokráciát fenyegeti, és a munkásosztálynak 

hasznos. A munkások, Magyarországtól Lengyelországig valóban mindenütt támogatják a technokrata, 

racionális, akár piaci orientáltságú reformot. Nem szabad azonban túlhangsúlyoznunk az ilyen reformok népi 

támogatását. A reform áldásaiból nem egyformán részesül minden csoport. Az igazi vesztesek valószínűleg a 

középszintű pártbürokraták, akik a technokrata, megfelelő oklevelekkel rendelkező döntéshozókkal szemben 

elvesztik hatalmukat. Anyagi kiváltságaiknak vége, jövedelmük a technokraták és a második gazdaságból nagy 

jövedelmet húzó munkások mögé esik vissza; az elosztási rendszer piaci orientáltságú reformja miatt fontos 

járulékos előnyöktől, például állami támogatású lakosoktól is elesnek. 

A lakosság más fontos csoportjai ugyan előnyökhöz jutnak, de magas árat fizetnek a gazdasági rendszer 

átalakulásáért. Ezek közül politikailag a városi nehézipari proletariátus a legfontosabb. A sztálinista 

parancsuralmi gazdaságban a munkásosztálynak ez a része volt viszonylag a legkiváltságosabb. A sztálini 

gazdasági bürokrácia a nehézipar megszállottja volt, még olyan országokban is, mint Magyarország, ahol 

nincsenek meg a szükséges nyersanyagok. A „vas és acél országát‖ akarták felépíteni: az acélipari szakmunkást 

tekintették a „proletár‖ mintaképének. A nehézipari szakmunkásokat jól fizették, megbecsültségnek örvendtek, 

és elég jól ellátták őket járulékos javakkal. 

Kétséges, hogy a technokrata reformok különösképpen előnyösen érintenék az ipar eme szektorát és annak 

munkaerejét. Először is, a kék galléros munkaerőn belül ennek a rétegnek van a legkevesebb haszna a második 

gazdaság bővüléséből. A nehézipari munkásság magva – ellentétben a gazdaság más területein dolgozó 

elsőgenerációs, betanított dolgozókkal – szilárdan városi jellegű, elszakadt a falvaktól és a paraszti 

hagyományoktól. Ezért alig valószínű, hogy részidős családi gazdálkodásból jövedelme származzék. 

Másodszor, ezeknek a munkásoknak a képzettsége a legkevésbé sem hasznosítható részmunkaidős önálló 

tevékenység formájában. Végtére is, vaskohót senki sem működtethet az alagsorban. Végül, ahogy fontosabbá 

válik a gazdasági hatékonyság, ezeknek az iparágaknak a puszta léte is fenyegetetté válik. Nem lenne-e jobb, 

akár munkanélküliség árán is bezárni ezeket a cégeket, mint hogy továbbra is veszteséget termeljenek – gyakran 

hallható ez az érvelés technokrata reformerek szájából. A munkanélküliség intézményesítése Magyarországon a 

reform napirendjén van, s aligha kétséges, hogy ez elsősorban a nehézipari munkásosztály magvát fogja érinteni. 

Meglepődve tapasztaltam, mennyire fontos volt az egyenlőség problémája a Szolidaritás bizonyos részei 

számára Lengyelországban 1980-81-ben. A hetvenes években azt hittem, hogy az egalitarizmus káderideológia, 

s a munkások inkább az érdemeken alapuló egyenlőtlenségre szavaznak.97 A lengyel események, legalábbis 

részben, arra utaltak, hogy tévedtem. A munkások egy ideig, amíg a káderek félfeudális kiváltságai ellen 

                                                           
96„Spanyol úton‖ azt értem, hogy az állami elit szövetségre lép a gazdaságilag eleven vállalkozói osztállyal: ez utóbbi beleegyzik abba, hogy 

nem vonja kétségbe az állami elit hatalmi monopóliumát, cserébe attól jelentős gazdasági mozgásteret kap. Lényegében ezt az üzletet 

kötötte Spanyolországban a Franco-rendszer és a spanyol polgárság a hatvanas években. 
97Ez a nézet még ma is széleskörűen elterjedt a magyar reformideológusok köreiben; lásd pl. Huszár: ―A társadalom…‖, 6. o. 
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harcolnak, előnyben részesíthetik az érdemeken alapuló egyenlőtlenséget, de nem a piaci egyenlőtlenséget. 

Lengyelországban jelentős ellenállás mutatkozott a tömeges munkanélküliséggel szemben, s a Szolidaritás a 

helyi egyenlőtlenségek orvoslása céljából védte a kormányzati újraelosztást.98 A lengyel bürokrácia különösen 

tehetetlennek bizonyult, s képtelen volt kihasználni ezt a munkások között tapasztalható potenciálisan 

piacellenes, antitechnokrata irányzatot, de a magyar konzervatív ellenzékben helyet foglaló kollégáik 

elméletileg képzettebbek, politikailag pedig tehetségesebbek, s bizonyára megpróbálják saját érdekeik 

védelmére mozgósítani ezeket az erőket. 

Egy másik fontos csoport, amelyet súlyosan érinthet a sztálinista parancsuralmi gazdaság redisztributív 

intézményeinek túl gyors összeomlása, a gazdaságilag nem tevékeny, főként volt fizikai munkásokból álló 

nyugdíjas réteg. Mivel a gazdaság kulcsfontosságú redisztributív intézményeiben a káderelit hevesen védi 

hatalmát, lehet, hogy szívesebben tesz engedményeket technokrata kihívóinak a szociális jóléti szférában. A 

kelet-európai forgatókönyv egyik veszélyes változata – legalábbis ami a gazdasági reform ügyét illeti –, az, 

hogy a termelés területén nem korlátozzák komolyabban a redisztributív hatalmat, viszont felszínre kerülnek a 

jóléti redisztribúció viszonylag gyenge teljesítményei.99 

Az eredmény a jóléti szolgáltatásoktól függő lakosságrész elszegényedése lehet; a jövedelemből élők azon alsó 

10-15%-áról van szó, amely fontos összetevője lehet a konzervatív káderelit „népi támaszának‖ abbéli 

próbálkozásában, hogy az új osztály kihívásával szemben helyreállítsa a redisztributív hatalom monopóliumát. 

Szegő Andrea, a konzervatív ellenzék programjának megfogalmazására tett kísérlete során jó elméleti érzékkel 

tapintott rá erre a lehetséges szövetségre. Az elemzéséből kibontakozó stratégia szerint a káderértelmiségnek a 

magasan képzett nehézipari munkásokkal és az államszocializmus potenciálisan elszegényedő, jóléti segélyektől 

függő „alosztályával‖ kellene megpróbálnia összefogni. 

Nem állítom, hogy a káderelit elnyerhetné a többség támogatását ahhoz, hogy az új osztály reformjaival 

szemben a neosztálinizmus bizonyos válfaját állítsa vissza. A kelet-európai államszocializmusban azonban nem 

a szavazatok 51%-ának elnyerése a tét. Jaruzelski elboldogul a nép mintegy 15-20%-ának támogatásával is. A 

megállapodott városi munkásosztály és a jóléti intézményektől függő alsó osztály világos rokonszenvétől 

kísérve, a konzervatív káderelit óriási politikai erővé válna. Megszívlelendő tanulság ez az új osztály kelet-

európai reformerei számára. 

5.8. 8. A technokrácia és az új kispolgárság 

1974-ben nem nagyon látszottak egy új kispolgárság körvonalai, ezért Az értelmiség útjában nem is 

foglalkoztunk egy ilyen szövetség lehetőségével, és nem tűnődtünk el szociológiai jelentőségén. Miként 

azonban fentebb említettem, ennek az új helyzetnek a megjelenése a magyar társadalom osztálytérképén, 

valamint az új kispolgárság felé tartó felfelé irányuló mobilitás fokozódó lehetősége bizonyult annak az alapvető 

oknak, ami a magyar rendszert a lengyel válság idején sikeressé tette. 

A rendelkezésemre álló kevés bizonyíték alapján nem vagyok benne bizonyos, hogy miként értelmezendő ennek 

az új „tengelynek" a szociológiai jelentése. úgy látom, a reformszellemű káder-elit, a technokrácia és az új 

kispolgárság szövetsége a piaci orientáltságú gazdasági reform körül kétféle módon magyarázható: (1) ez a 

szocializmus új „magyar modellje‖,amelyben a konzervatív káderelit hatalma fokozatosan csökken, s ezzel 

párhuzamosan, a szocialista polgárosodás folyamatában létrejön az új osztály felvilágosult uralma, demokratikus 

politikai felépítménnyel; vagy ) valójában a jól ismert „spanyol modellről‖ van szó, melynek semmi köze a 

demokratizálódáshoz vagy az új osztály kialakulásához, ellenkezőleg, a káderelit úgy őrzi meg a politikai 

hatalom feletti monopóliumát, hogy fokozatosan egy kialakuló új tőkés osztálynak engedi át a gazdaságot 

(amely osztályban a vezető technokrata réteg és az új kispolgárság burzsoáziává olvad össze). Ez tehát hasonlít 

az 1960 utáni francóista spanyol modellre, amelyben a falangisták mindaddig hagyták, hogy a tőkések 

érvényesüljenek a gazdaságban, amíg nem kérdőjelezték meg a Falange politikai monopóliumát. 

Noha szinte valamennyi magyar kollégám, a Kádár-párti reformértelmiségiektől az ellenzékiekig nyomatékosan 

úgy véli, hogy az első értelmezés helyes, a kelet-európai szocializmus jövőjét kifürkészni próbáló elemzőknek a 

második lehetőséget is figyelembe kell venniük. 

                                                           
98Lásd Touvais, Jean-Yves: ―Le Congres de Solidarité‖, L'Alternative, 13. sz. (1981. november-december) 32-39. o. ; és uő.: ―Le Programme 

de Solidarité‖, L'Alternative, 14. sz. (1982. január-február) 13-26. o. 
99Újabban erre a veszélyre hívja fel a figyelmet Hankiss Elemér: ―Kinek az érdeke?‖ HVG, 1982. november 27. 
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A konzervatív káderértelmiségtől eltekintve, amely valószínűleg még a magyar pártapparátusban is csak 

kisebbséget alkotott az elmúlt évtized során, erőteljes ideológiátlanítási folyamat figyelhető meg. A marxista 

nyelvezet eltűnőben van, a szocializmus kifejezést ritkán használják, s még az apparátuson belül is egészséges 

pragmatizmus uralkodik. 1982 óta Magyarországon tett látogatásaim során az volt a benyomásom, hogy a párt 

feladta ideológiai ambícióit. A pártvezetők hivatásos politikusokká váltak, akik fő feladatuknak azt tartják, hogy 

hatalmon maradjanak, s bármit megtesznek, ami e cél eléréséhez szükséges. 

Hadd szemléltessem ezt egy történettel. Amikor először jöhettem újra Magyarországra, felhívott egy idősebb 

kolléga a Magyar Tudományos Akadémiától, s elmondta, hogy az MSZMP KB apparátusának egyik 

tisztviselője, akit távolról ismertem, s aki a hetvenes évek elején sok bajt okozott nekem, találkozni szeretne 

velem. Miért ne, gondoltam. Segített visszaszerezni magyar útlevelemet, s érdekelt, milyen lehet valaki, aki 

ebben a körben mozog. Nagylelkű is volt; nem a hivatalában kellett felkeresnem, hanem egy belvárosi 

presszóban találkoztunk. Egy órát töltöttünk együtt, többnyire ő beszélt, főként elégedetten nyilatkozott a 

reformokról, s elmondta, mennyire odafigyelnek a nép igényeire. 

Feltettem néhány kérdést, köztük egy meglehetősen provokatívat is – azt, hogy a kis magánvállalkozások gyors 

terjedését látva nem aggódik-e a magánfelhalmozás és a tőkés gazdaság visszaállítása miatt. Ezt mondta: 

„Nézze, magam is maszek péknél veszem a kenyeret, s háromszor annyit fizetek, mint az állami boltokban. De 

megéri. Jobb a kenyér minősége. És ez a fontos. Azt akarjuk, hogy a vevők meg legyenek elégedve, s ha 

elégedettek, nem érdekel bennünket, mennyit keres a pék. Az ő dolga, hogy kenyeret süssön, a miénk, hogy 

elégedetté tegyük az embereket.‖ Hm, gondoltam, ha harminc éve ezzel a filozófiával kezdted volna, egy csomó 

felesleges bonyodalmat elkerültél volna! 

Meglepőnek és meglehetősen elterjedtnek találtam ezt a fajta attitűdöt. Nekem ez azt jelentette, hogy legalábbis 

a magyar párt késznek mutatkozik rá, hogy megszabaduljon a gazdaságra vonatkozó szocialista 

szemfényvesztésektől, s tökéletesen gyakorlatias módon válassza ki a leghatékonyabb – akár kapitalista jellegű 

– gazdasági megoldásokat, mert ezen a módon megőrizheti politikai hatalmát. 

Így lehet értelmezni a Jaruzelski-jelenséget is. A szükségállapot alatti Lengyelország különleges vonása volt a 

kommunista párt főként ideológiai szervezetként való gyökeres leértékelődése. A kép, amelyet a katonai 

rendszer el akart terjeszteni magáról, szemben a pártapparátus korruptságával és a Szolidaritás „anarchiájával‖, 

a viszonylagos hatékonyság volt. Még a katolikus egyházzal is hajlandók voltak „testületi‖ tárgyalásokra lépni, 

mindaddig megtűrték a megmozdulásokat, amíg azok nem veszélyeztették a törvény és a rend uralmát. Vajon 

valóban annyira valószínűtlen a „spanyol megoldás‖ egy Jaruzelski típusú rendszer számára? Nem 

fontolgathatta-e a lengyel rendszer, hogy megnyitja az utat a magángazdaság előtt, hogy ezzel hatékonyságot 

teremtsen és hatalmon maradjon? 

Elméletileg lehetséges az ilyen spanyol út is: a kommunista pártok szakítanak ideológiájukkal, gyakorlatias 

szervezetekké, válnak, melyeknek célja megőrizni apparátusuk politikai monopóliumát. Ez kapitalista 

restaurációhoz, antidemokratikus, akár totalitárius politikai rendszer fennmaradásához vezethet. Magyar 

ellenzéki barátaim gyakran kissé naivan hisznek abban, hogy polgárosodás során „elkerülhetetlen‖ a 

demokratizálódás. Sokan nem azért támogatják a kispolgárság felemelkedését, mert támogatják a 

magántulajdont, hanem azért, mert úgy vélik, hogy az a demokrácia emeltyűje lesz. Demokratikus ellenzéknek 

nevezik magukat. Nem biztos, hogy igazuk van. Nekem az a benyomásom, hogy az új magyar kispolgárság 

tagjai inkább a burzsoá vagy tőkés, s nem a citoyen értelemben nevezhetők polgárnak. 

A kapitalista mohóságnak több jelét tapasztalom náluk, mint az állampolgári felelősségnek. S miért is ne? Noha 

a „burzsoá‖ és a „citoyen‖ történetileg összekapcsolódó jelenségek, a burzsoától a citoyenig biztosan hosszú út 

vezet. Elképzelhető, hogy a polgárosodás hosszú ideig demokratizálódás nélkül megy végbe. Mindent 

egybevetve mégis úgy gondolom, hogy magyar barátaimnak és kollégáimnak igazuk lehet: a spanyol modell 

esélyei talán mégsem olyan nagyok. A legfontosabb ellene ható tényező a Szovjetunió és a szovjet párt 

ideológiai ortodoxiája. Lehet, hogy a párt vagy a lengyel katonai vezetés beleegyezne a kapitalizmus 

visszaállításába (egyébként van-e bármilyen eltérés az ő nézeteik és Teng Hsziao-ping pragmatikus véleménye 

között az „egeret fogó macskáról‖?), de az égvilágon semmi jele annak, hogy a szovjetek is így 

gondolkoznának. Gorbacsov hatalomra kerüléséig a szovjet káderelit szemmel láthatólag még arra is eltökélte 

magát, hogy ha szükséges, stagnálást kényszerít a szovjet gazdaságra, de nem enged sem az új osztály 

kialakulásához vezető reformot, sem a legapróbb gesztusokat a magánvállalkozás irányában. Már önmagában ez 

is elegendő ahhoz, hogy eltorlaszolja az utat minden spanyol típusú fejlemény előtt, amelynek célja a 

pártapparátus politikai hegemóniája alatt megvalósuló korporativista megoldás. 



 III. HATALOM ÉS TÁRSADALMI 

RÉTEGZŐDÉS: NEOMARXISTA 

ÉS NEOWEBERIÁNUS 

ELMÉLETEK 

 

 142  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Egyéb, nem annyira külső korlátai is vannak bármiféle kapitalista restaurációnak. Hely szűkében nem 

bocsátkozhatom a szükséges részletekbe, de hadd említsek meg egyetlen fontos belső gazdasági tényezőt. Nem 

szabad túlhangsúlyoznunk az új kispolgárság kapitalista jellegét. Még Magyarországon is csak igen kicsiny, 

főként mezőgazdasági magánvállalkozásokról beszélhetünk, ahol a tőkebefektetések is meglehetősen 

jelentéktelenek. Mostanáig ezeket a kisvállalkozásokat az állami szektor integrálta; nem versenyeznek vele, s 

valószínűleg erre nem is lennének képesek. Vezető magyar reformközgazdászok, akiket erről kérdeztem 

(például Tardos Márton és juhász Pál), úgy vélik, hogy emiatt nem lehetséges kapitalista restauráció. 

Mint egy 1983-as interjúban Tardos megfogalmazta: „Az államosítás visszafordíthatatlan folyamat‖ Az állami 

tulajdon annyira uralkodó helyzetben van, hogy a kialakuló magánszektor semmilyen körülmények között sem 

jelenthet kihívást a számára, s ezért a megoldást sem jelentheti. Az állami szektort belülről kell megreformálni. 

Juhász több érdekes szociológiai megállapítást tett. Szerinte a valóban tehetséges vállalkozók nem fognak 

magánvállalkozásba. Hosszú évekbe telne, amíg így előre tudnának jutni. Energiáikat inkább az állami 

szektorban vetik be, hogy azt reformálják meg, és ott fussanak be sikeres pályát. Tardos és Juhász egyaránt hisz 

az érett szocializmushoz vezető sajátos magyar útban, amelyben meglesz a maga legitim helye a kis 

magánvállalkozásnak, de amely azért jár majd sikerrel, mert megreformálja az állami szektort, anélkül, hogy 

magántulajdonná alakítaná át. Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz című könyvünkben adott elemzés 

szempontjából ez azt jelenti, hogy az újosztály-stratégia még mindig járható út. 

5.9. 9. A „népi erők” szövetsége 

De mi a helyzet a népi erők szövetségével? Egy olyan tengellyel, amely a munkásosztályt az új kispolgársággal 

kapcsolja össze? Mint korábban említettem, lehet, hogy 1980-81-ben Lengyelországban ez volt kialakulóban 

(noha ebben az esetben a technokrata értelmiség és a régi bürokraták régóta tartó konfliktusa miatt valószínűleg 

az értelmiség is csatlakozott volna ehhez a – Gramsci kifejezésével – „történelmi blokkhoz‖ a „hatalommal‖ 

szemben). Számomra politikai okokból ez az osztályszövetség a legvonzóbb, s összhangban van Az értelmiség 

útja az osztályhatalomhoz politikai értékrendszerével is. El kell ismernem ugyanakkor, hogy a három közül 

ennek bekövetkezte a legkevésbé valószínű. 

Először is ebben a megoldásban újból előtérbe kerül a káderelit és a munkásosztály ősi ellentéte. Mint az 1980-

81-es lengyel és magyar események megmutatták, a káderelit semmit sem érez magára nézve fenyegetőbbnek, 

mint egy Szolidaritás típusú szabad szakszervezeti mozgalmat. Az ugyanis a „termelés színhelyén‖ intéz 

kihívást a káderek hatalmával szemben, s a vállalatok munkásellenőrzéséhez vezet. Ilyen kihívás híján a magyar 

elit továbbhaladt az osztálykompromisszumok és engedmények útján, ugyanezzel a kihívással szembekerülve 

viszont a lengyel elit a szükségállapothoz folyamodott. Más szóval az uralmon lévők heves ellenállást 

tanúsítanak egy ilyen népi történelmi blokkal szemben, míg a magyar vagy akár a spanyol modell esetében 

ésszerű együttműködésre hajlandók. 

Másodszor, mint a magyar példa mutatja, a munkások könnyen megoszthatók, eltéríthető a figyelmük a 

szakszervezeti vagy üzemi küzdelmektől, az önrendelkezésért folyó harctól. A magyar modell egyik nagy 

előnye az uralmon lévők – káderelithez tartozók és technokraták – szempontjából, hogy széttagolt 

munkásosztályt hoz létre, s megakadályozza az osztály politikai arculatának kialakulását. 

Harmadszor, valószínűleg e két tényező miatt nem világos, hogyan működne egy olyan társadalmi-gazdasági 

rendszer, amely a nagyobb vállalatoknál megvalósuló önigazgatás és a kisebb önálló vállalkozások 

kombinációján alapul. Sokan jobban szeretjük az önigazgató szocializmust, mint az államszocializmust vagy a 

magántőkén alapuló kapitalizmust, ám azt ugyan elég jól tudjuk, hogyan működik az utóbbi kettő, arról viszont 

nincs világos képünk, mi következne az elsőből. Világos minta nélkül, tekintetbe véve az uralmon lévők heves 

ellenállását s valószínűleg az uralomnak alávetettek elégtelen elkötelezettségét, nem túl nagyok ennek a 

szövetségnek a kilátásai. 

De ha valami nem válik uralkodóvá, még nem jelenti, hogy hatástalan marad. Lehet, hogy a népi erők 

szövetsége nem hoz létre új népi hegemóniát, mégis hozzájárulhat az osztályerők összetettebb egyensúlyának 

kialakulásához. Ha valamelyik kelet-európai munkásszervezet ideológusa volnék, olyan politikai stratégiát 

ajánlanék, amelyben a munkások megpróbálják egymás ellen kijátszani a káderelitet, az új osztállyá alakulni 

kívánó technokráciát és a kapitalista irányba törekvő új kispolgárságot. Hajlok arra a feltételezésre, hogy a kelet-

európai népek akkor járnának a legjobban, ha ezek közül az „elitek" közül egyiket sem szüntetné meg a többi, s 

valamilyen egyensúly jönne létre köztük. A kapitalizmus részleges visszaállítása a munkások szempontjából 

nem rossz elgondolás. A magánvállalkozók választási lehetőséget kínálnának a munkavállalás terén, s a 

munkások számára alkalom nyílna arra is, hogy bekerüljenek a vállalkozók osztályába. Az viszont már nem 
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lenne előnyös, ha túl tág határokat szabnának a tőkés restaurációnak; a kormányzati újraelosztás felhasználható 

jóléti célokra, a munkahely biztonságának garantálására stb., így hát miért ne védenénk meg a piac túlzott 

behatolásától, különösen ha ebben a kormányzati szférában jön létre az új osztály és a régi bürokrácia 

erőegyensúlya is? 

Amit itt halványan körvonalaztam, az lehet az a harmadik út, amelyről századunk kelet-európai ideológusai 

annyit írtak. A kelet-európai gondolkodók, Poroszországtól Lengyelországig és Magyarországig ismételten azt 

állították, hogy a különleges kelet-európai tapasztalatok meggátolhatják, hogy a térség országai a versenyre 

alapozott (és általuk mohónak tekintett) piaci kapitalizmus nyugati útját járják, vagy a keleti, orosz vagy akár (a 

harmadik út ideológusai által önkényuralminak vélt) ázsiai államfennhatóságba dermedjenek. A harmadik út 

teoretikusai viszont nemigen tudták megmondani, mi is lenne ez a harmadik modell. 

Szerintem lehet, hogy nincs harmadik forma. A harmadik út feltehetően nem más, mint a nyugati és a keleti 

modell valamiféle működő kombinációja – valamilyen időtálló, szilárd és vegyes gazdaság. Az 

osztályviszonyok szempontjából az ilyen irányú fejlődés Kelet-Európa számára az állami bürokratikus uralom 

racionalizációjának és az újosztály-stratégia kombinációja lehet, részleges kapitalista fejlődéssel, amely azonban 

továbbra is a redisztribúció logikájának van alávetve. Ha ez a lehetőség valósul meg, csak új kispolgárság s nem 

tőkés uralkodó osztály jön létre. Így hát a káderelit évtizedekig tartó erős ellenállása és az új kispolgárság 

váratlan felemelkedése után az újosztály-stratégia továbbra sem lehetetlen Kelet-Európában. 

5.10. 10. Az osztályszővetségek politikája 

Elemzésem alapja nem egy osztály nélküli társadalom víziója – egyébiránt Az értelmiség útja az 

osztályhatalomhoz című munkánké sem. Jóllehet vonzó gondolatnak tekintem az „osztálynélküliséget‖, nem 

tudom, hogyan lehetne megvalósítani a belátható jövőben. Továbbá az a véleményem, hogy az új osztály tagjai 

arra használták ezt a fogalmat, hogy önnön hatalomra kerülésüket mozdítsák elő vele; könnyen válhat tehát 

belőle ideologikus eszköz. Csupán figyelmeztetés ez azoknak, akik túl könnyen csatlakoznak olyan politikai 

törekvésekhez, amelyek az osztály nélküli társadalom gyors megteremtésével kecsegtetnek. 

Az osztálynélküliséggel szemben táplált kételyeim következtében arra a véleményre hajlok, hogy akik egy 

osztálynak vannak alávetve, azok számára hatékonyabb stratégia lehet az osztályhatalom differenciálása. 

Rohanvást megdönteni egy osztályt gyakran azzal a következménnyel jár, hogy egy másikat juttatunk 

hatalomra. Ha az egyik urat a másik váltja fel, miért nem próbálkozunk egy helyett két úrral? Az 

osztályszövetségek politikája, amelyet a munkásság szemszögéből a leginkább járható útnak tekintek, egymás 

ellen igyekszik kijátszani a különféle urakat, s ezzel kissé nagyobb „politikai teret‖ próbál kihasítani a 

munkásoknak. 

Michael Burawoy és Erik Wright bírálattal illette e tanulmány egy korábbi változatát. Mindketten ellenezték a 

„két úr stratégiát‖, más szóval a kapitalizmus részleges visszaállításának stratégiáját Kelet-Európában. Azzal 

érveltek, hogy egy második úr, uralkodó osztály megjelenése nem teremt nagyobb politikai mozgásteret a 

munkásosztálynak. Szerintük a legvalószínűbb következmény az lenne, hogy a két úr szövetkezne a 

munkásokkal szemben, s így az alárendelt osztály rosszabbul járna két úrral, mint eggyel. El kell ismernem, 

hogy ennek fennáll a lehetősége. Ugyanakkor egy „aktivista‖ osztályfogalom mellett szállok síkra – azt állítva, 

hogy ez nem elkerülhetetlenül következne be. Harc esetén másképp is alakulhatnának a dolgok. Jóllehet az urak 

szövetsége világosan az egyik lehetőség, az ennek megakadályozására irányuló stratégia a munkások részéről 

viszont a másik lehetne. A tanulmányomban végzett szociológiai elemzésnek éppen az volt a fő célja, hogy 

fokozza önreflexiónkat, megpróbálja feltárni a jövőt, s megmutassa, hogy a kollektív cselekvők küzdelmeinek 

eredménye nem eleve meghatározott. 

Még mindig úgy vélem, hogy kialakulhat az új osztály Kelet-Európában, noha tíz évvel a kérdéssel foglalkozó 

első könyvem után még nyomatékosabban tagadom, hogy annak uralomra kerülése történelmileg elkerülhetetlen 

lenne. De az elkerülhetetlenség megkérdőjelezésével nem kell arra a következtetésre jutnunk, hogy a jövő útja 

vagy a neosztálinista bürokratikus uralom, vagy a kapitalista restauráció. A jövő ezeknél bonyolultabb 

társadalmi struktúrákat is szülhet. Az általam vallott politikai értékek szempontjából a lehető legjobb felállás az 

lenne, amelyben az új osztály és a régi osztályok kiegyensúlyoznák egymást. 



 III. HATALOM ÉS TÁRSADALMI 

RÉTEGZŐDÉS: NEOMARXISTA 

ÉS NEOWEBERIÁNUS 

ELMÉLETEK 

 

 144  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6. Robert Erikson – John H. Goldthorpe: A kutatás 
elméleti alapja, adatai és stratégiája100

 

Ebben a fejezetben módszertani kérdések sorával foglalkozunk, kezdve olyanokkal, melyek kvázi-filozófiai 

karakterrel rendelkeznek, egészen a statisztikai technikák kérdéseiig. Néhány olvasó számára ezen kérdések ily 

módon való tárgyalása csak túlzottan hosszú bevezetésnek tűnhet az alapvető fontosságúnak tartott valódi téma 

szempontjából. Azonban ha ez így lenne, sem gyakorolnánk bűnbánatot. Nem hisszük ugyanis, hogy a 

szociológiai tanulmányok módszertani kérdéseinek megfogalmazása, illetve megválaszolása „színfalak mögötti‖ 

eseményként tekinthető, és amennyiben egyáltalán szóba kerülhetnek ezek a kérdések, akkor erre a függelék 

visszafogott homályában kerülhet csak sor. Nem hallgatható el, hogy a módszertani és a lényegi kérdések 

valójában gyakran igen nehezen kezelhetők egymástól függetlenül. Sőt, mint arról az előző fejezet végén 

szóltunk, az összehasonlító mobilitás-kutatások jelenlegi állapota az alapvető empirikus kérdések széles körében 

tapasztalható egyet nem értésnek tulajdonítható, melynek okai leginkább a módszertani nehézségek. Különleges 

igény van tehát ezek pontos felismerésére és megfogalmazására. 

A fejezetet a különböző elméleti összefüggések tárgyalásával kezdjük, s ez keretéül szolgálhat egy társadalmi 

mobilitással foglalkozó vizsgálatnak, és magyarázatát adjuk annak, hogy miért döntöttünk egy 

osztályszerkezetre épülő megközelítés mellett. Ezután ismertetjük magát az osztálysémát, melynek segítségével 

megkíséreltük eme döntésünket operacionalizálni, és amely alapul szolgál a későbbiekben szerkesztendő számos 

mobilitási táblához. Az elméleti alapok és azok bemutatása problémájáról áttérünk az adatokkal kapcsolatos 

kérdésekre, közülük is elsősorban azokra, melyek a nemzetek közötti összehasonlításhoz szükséges megfelelő 

minőségű adatokkal kapcsolatosak: Leírjuk az egyes kérdések általunk választott megközelítési módját és azt az 

eljárást, melyet az empirikus kutatás alapjául szolgáló adatbázis létrehozásakor alkalmaztunk. Ezt követően az 

elemzési technikákkal foglalkozunk. Megkíséreljük megmutatni, hogy az általunk választott megközelítést 

követve miért a legelőnyösebbek a mobilitási táblák – ahol egyszerű százalékos adatokat használtunk, 

kiegészítve a log-lineáris modellek eredményeivel –, és azt, hogyan tudjuk a számunkra ily módon az abszolút 

és a relatív mobilitási ráták közötti alapvető különbséget leírni. Végül jelentős következtetésekre jutunk az 

összehasonlító vizsgálatok módszertanát illetően. Említést teszünk arról, hogy a kérdéssel kapcsolatos 

vélemények és gyakorlati alkalmazások élesen elválnak egymástól, és megmagyarázzuk saját vegyes 

módszerünket, melyet alkalmazni kívánunk. 

6.1. 1. Az elméleti alapok rendszerének kiválasztása 

A társadalmi mobilitás kutatását egy sor eltérő, gyakran ellentétes – mind szociopolitikai, mind akadémiai (Lásd 

később Goldthorpe, 1980/1987.[bib_40]) érdek motiválta. Nem lehet meglepő tehát az sem, hogy az elméleti 

megközelítéseknek is hasonlóan széles skálája ismert azok körében, akik aktívan foglalkoztak 

mobilitáskutatásokkal és -elemzésekkel. A legalapvetőbb különbség, melyről másutt esik szó (Goldthorpe, 

1985[bib_42]), 19. századi eredetű, amikor is a mobilitás elméleti összefüggései megfogalmazódnak, majd 

megfigyelésekre és mérésekre is sor kerül. A hagyománynak két fő vonala különböztethető meg itt: az egyik 

úgy képzeli, hogy a mobilitás az osztályszerkezeten belül jelenik meg, a másik szerint viszont a társadalmi 

hierarchia keretei között értelmezhető. Akik az elsőként említett hagyomány nyomvonalán haladnak, azok 

számára a mobilitás egyéneknek olyan társadalmi pozíciók közötti mozgására vonatkozik, melyek a 

munkaerőpiaci, illetve a termelési egységek keretei közötti kapcsolatok által határozhatóak meg. Azok számára, 

akik a hagyományos megközelítés itt említett második útját fogadják el, a mobilitás az egyéneknek olyan, 

társadalmi közösségek vagy csoportok közötti mozgására utal, melyek olyan kritériumok szerint rendezettek, 

mint például tagjaik presztízse, státusa, gazdasági erőforrásai stb. 

Meg kell jegyezni, hogy az egyes konkrét mobilitáskutatások nem mindig köthetők világosan az egyik vagy 

másik hagyományhoz. Egyes kutatók, többé-kevésbé öntudatlanul, felváltva használják hol az osztályszerkezeti, 

hol a hierarchikus megközelítést, míg mások tudatosan dolgoznak a kettő kombinációjával. Elmondható 

azonban, hogy minden tanulmányban megfigyelhető az egyik elméleti megközelítés dominanciája, mint 

ahogyan az várható is, mivel a kétféle megközelítés különböző – ha egymást néhol át is fedő – problémák 

kezelésére irányul. 

                                                           
100Concepts, data and strategies of enquiry. In: Erikson, R.–Goldthorpe, J. H.: The Constant Flux. Oxford. Clarendon, 1992. 28-47. old. A 
jelen fordítás forrása: Andorka Rudolf – Stefan Hradil – Jules L. Peschar (szerk.): Társadalmi rétegződés. Budapest: Aula, 1995. 11–32. old. 
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Ami minket illet, mi az osztályszerkezeti megközelítést választottuk azon az alapon, hogy ez tűnik minden 

szempontból a legátfogóbbnak és a legígéretesebbnek azon problémák szempontjából, melyekre figyelmünket 

kívánjuk fordítani. A következőkben megkíséreljük megmagyarázni választásunkat részleteiben is, és beszélünk 

annak következményeiről is. 

Ha a mobilitást a társadalmi hierarchia elméleti keretei között vizsgáljuk, akkor elsősorban „vertikális‖ 

értelemben érdekel minket – ami nem más, mint a presztízs, a státus vagy a hierarchia bármelyik rendezőelve 

szempontjából történő lefelé vagy felfelé mozgás, mivel ez egy olyan mozgás, mely természetesen a mobilitás 

minden egyéni esetében értelmezhető. Ez a fajta megközelítés nyilvánvalóan jól alkalmazható a 

mobilitáskutatások bizonyos igen fontos területén. Például jól használható az egyén „sikerességét‖ vagy 

„balszerencséjét‖ meghatározó tényezők kérdésének tárgyalásakor – vagy más szóval a „Ki lép előre és miért?‖ 

típusú kérdések megválaszolásakor. A foglalkozási presztízs skálái vagy a társadalmi-gazdasági státus skálái 

képezik azon tanulmányok alapját, melyek a később „státusszerzés‖ (status-attainment) néven ismertté vált 

paradigma keretében születtek. (Lásd Blau – Duncan, 1967.[bib_23]; Jencks, 1972, 1979.) A hierarchikus 

szemlélet továbbá felhasználható makroszociológiai vagy komparatív vizsgálatoknál, ahol a cél a társadalmak 

kevésbé vagy inkább nyitott voltának meghatározása aszerint, hogy az öröklött vagy szerzett javak – amit 

mondjuk a család, illetve az oktatás reprezentálhat – mennyire segítik elő a sikert és mennyire védenek a 

bukástól. 

Hozzá kell tennünk ugyanakkor, hogy a presztízs- vagy státus-skálán egymás közelében található foglalkozások 

nem feltétlenül, gyakran egyáltalán nem bírnak közös vonásokkal, és a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt 

helyük nagymértékben különbözhet. Előfordulhat tehát, hogy a skálaértékek bizonyos szűk határai között együtt 

találhatók mondjuk az ipari szakmunkások bizonyos csoportjai, illetve a kistulajdonosok és kishivatalnokok 

bizonyos csoportjai, vagy kistulajdonosokat találhatunk együtt kézművesekkel, ipari munkásokkal és a személyi 

szolgáltatásban dolgozókkal. Az eddig leírtak következtében, ha a mobilitást valamiféle hierarchia 

összefüggésében vizsgáljuk, amit jelen esetben a státus- és presztízs-skálák jelentenek, nehézzé válik azon 

strukturális hatások elkülönítése és bemutatása, melyek hatással vannak a mobilitási ráták, illetve sémák 

alakulására. Azok a foglalkozási csoportok, melyeket azonosként kezelünk, valójában gyakran különböző 

hatásoknak vannak kitéve, például a kereslet változását, a technológiai innovációt, a nemzeti kormányok 

politikáját illetően, így ezeket az általános gazdasági változásokon belül meglehetősen eltérő, fejlődő vagy 

hanyatló pályagörbe jellemezheti. (Lásd Westergaard és Resler, 1975. 287-8.[bib_71]) 

Ha azonban a mobilitást egy osztályszerkezet elméleti keretei között vizsgáljuk, akkor figyelmünk 

középpontjában nem egy társadalmi skálán való vertikális mozgás lesz, hanem mobilitáson a kapcsolatok 

változását fogjuk érteni: pontosabban a változásokat az egyének munkaerőpiaci, illetve termelőegységi 

kereteken belüli kapcsolataiban. E változások valójában nem értelmezhetőek egyértelműen társadalmi 

felemelkedésként vagy süllyedésként. A kapcsolatok, melyek az osztályszerkezetet képezik, különböző 

társadalmi előnyök és a hatalom kifejezői, bár meglehetősen eltérő módokon: a különböző osztályhelyzeteket 

(class position) nem szükséges tehát konzisztens, egydimenziós módon besorolni. (Lásd Carlson, 1958. 3. 

fejezet;[bib_25] Dahrendorf, 1959. 74-7[bib_32]; Giddens, 1973. 106.[bib_38]) Továbbá egy osztályszerkezeti 

megközelítés esetében az egyéni mobilitási esélyek változása, akár vertikális, akár egyéb, feltehetően nem az 

egyetlen következménye a vizsgált folyamatnak. Ellentétben az azonos presztízs- és státushelyzeten alapuló 

társadalmi csoportképzéssel, az osztályok – melyeken most minimális kritériumként olyan csoportokat értünk, 

melyeknek azonos az osztályelhelyezkedése – várhatóan nem csak bizonyos egységességet mutatnak majd a 

források fajtájában és mennyiségében, melyek fölött tagjaik rendelkeznek, hanem a strukturális változásoknak is 

azonos mértékben vannak kitéve, továbbá legalábbis potenciális érdekeik megegyeznek. Az osztályperspektíva 

keretei között tehát lehetővé válik, hogy a mobilitási esélyek vizsgálata szélesebb keretekbe illeszkedhessen. Ez 

önmagában is igen jelentős eredmény, másrészt feltárhatók a vizsgálat segítségével bizonyos fennálló esély-, 

illetve hatalmi különbségek, melyek összefüggnek az osztály helyzetével. További következtetések is 

levonhatók, egyrészt arról, hogy az egyéni mobilitások hogyan tükrözik a gazdasági fejlődés strukturális oldalát, 

másrészt hogy a mobilitási ráták, mint kívülről és belülről meghatározott tényezők, hogyan támogatják, illetve 

gyengítik azon körülményeket, melyek az osztálytudatot formálják és az osztályérdeket kifejezésre juttatják. 

Mivel tanulmányunk fő célja, hogy értékeljük a különféle elméleteket, melyek kapcsolatot kívánnak teremteni a 

mobilitás és a gazdasági fejlődés között – különös tekintettel az ipari társadalmakra –, nem vagyunk nehéz 

helyzetben, amikor az osztályszerkezeti megközelítést értékeljük többre a hierarchikus megközelítésnél. Még 

pontosabban megfogalmazva a dolgot, az előttünk álló feladatot tekintve határozottan előnyösebbnek tartjuk a 

mobilitási ráták és sémák tárgyalásakor az osztálykategóriák alkalmazását – például ipari bérmunkások, 

parasztok vagy farmerek, fizetett alkalmazottak, tulajdonosok vagy önálló vállalkozók stb. –, mint azokat a 

kategóriákat, melyek csupán presztízs és státus szempontjából tesznek különbséget az egyes szintek között. 
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Fenntartjuk azt a véleményünket, hogy az egyének sokkal inkább az elsőként, mint a másodikként említett 

kategóriák tagjaiként élték meg a változásokat – mind a gazdaságiakat, mind a politikaiakat –, melyek során 

társadalmuk ipari társadalommá fejlődött, és ezen keretek között válaszoltak a végbemenő folyamatok 

kihívásaira és vettek részt maguk is az alakításukban. 

Mindezek mellett érvelve azonban fontosnak tartjuk hangsúlyozni, nem feltétlenül állítjuk azt, hogy az 

osztályok „valóságosabbak‖ volnának azoknál a csoportoknál, melyeket egy presztízs- vagy státus-skálára 

hivatkozva különböztetnek meg, semmilyen abszolút értelemben nem élvez elsőbbséget egy osztályszerkezeti 

megközelítés egy hierarchikussal szemben. Világossá kívánjuk tenni, hogy az első megközelítés választása a 

másodikkal szemben kizárólag elméletek közti választás kérdése, mivel mindent figyelembe véve úgy hisszük, 

hogy céljainkat tekintve ez lesz a legmegfelelőbb. Követezésképpen nem próbáljuk tagadni, hogy a felkínálkozó 

előnyökkel együtt bizonyos hátrányok is járnak. Legszembeötlőbb, hogy egy osztályszerkezeti megközelítés 

esetén elvész a lehetősége annak, hogy a mobilitást módszeresen vizsgálhassuk a társadalmi felemelkedés, 

illetve lecsúszás fogalmaival, továbbá elesünk bizonyos elegáns elemző technikák alkalmazásától, melyek 

társadalmi hierarchiába rendezett kategóriák elfogadásán alapulnak. 

Ugyanakkor elutasítjuk azokat az érveket, melyeket például Kelley hangoztat (1990)[bib_50], miszerint az 

osztályszerkezeti megközelítés bizonyos értelemben kevésbé „természetes‖ – elméleti megalapozottságát 

tekintve önkényesebb –, mint a hierarchikus megközelítés, mivel kevésbé biztos alapjai vannak a mindennapi 

gondolkodásban, azaz ahogyan a társadalom laikusai értelmezik, illetve megélik a mobilitást. Miközben 

természetesen nem vonjuk kétségbe, hogy a népszerű mobilitáselméletek gyakran magukban foglalják a 

hierarchikus megközelítést, hiszünk abban, hogy egy osztályok helyzetét figyelembe vevő mobilitási elmélet, 

mely nem jellemezhető egyértelműen vertikális kategóriákkal, széles körű megfelelést mutathat az aktuális 

társadalmi tapasztalatokkal is. 

Például az iparosodás folyamatát tekintve a legfontosabb minden mobilitási folyamat közül, legalábbis 

számarányát tekintve, az volt, mely során a parasztok és kisbirtokosok segéd-, illetve betanított ipari 

munkásokká váltak, s nem lehet kétségünk afelől, hogy e folyamat során az egyes embereknek nemcsak piaci és 

munkakörülményei változtak, hanem később életformájuk, társadalmi elhelyezkedésük is. Ilyen típusú mobilitás 

esetén valószínűleg a legkevésbé jellemző az a kérdés, akár az aktor, akár a szociológus szempontjából, hogy 

„felfelé‖ vagy „lefelé‖ irányult-e a mozgás. Jellemző módon ez a mobilitás láthatóan és tapasztalhatóan 

különböző nyereményekkel és veszteségekkel jár, melyekre nem áll rendelkezésünkre általános megnevezés: 

például magasabb jövedelem, rövidebb munkaidő, de a korábban megszerzett képesítés elértéktelenedése és 

csökkenő önállóság; esély egy jóléti társadalom megvalósulására, ugyanakkor a kulturális és társadalmi 

elszegényedés veszélye (lásd Smelser és Lipset, 1966[bib_65]; Johnson, 1981[bib_49]). 

Továbbá más mobilitási példákat is könnyű találni, ahol hasonló trade-off problémák jelentkeznek, melyek épp 

annyira ellentmondásosak a szemlélő, mint a résztvevő számára: például az alkalmazottból önálló vállalkozóvá 

vagy beosztottból első vonalbeli vezetővé válás esete (lásd Chinoy, 1955: 5. és 7. fejezet[bib_28]; Goldthorpe et 

al., 1968: 6. fejezet; Mayer, 1977[bib_57]; Bland, Elliot és Bechhofer, 1978[bib_22]; Crossick és Haupt, 

1984[bib_30]). Itt újra láthatóvá válik a szakirodalom alapján, hogy legnagyobb jelentőségük a kapcsolatokban 

beálló változásoknak van, szemben bizonyos „vertikális‖ dimenziók mentén történő mozgással. 

Fő célunk mostanáig az volt, hogy amennyire csak lehet, világosan bemutassuk az osztályszerkezeti és a 

hierarchikus megközelítés különbségét a mobilitás tanulmányozását illetően, és hogy ismertessük a két elmélet 

fejlődését a különböző problémák szempontjából, azaz valójában a két elméletet mint alternatív paradigmákat 

mutassuk be, melyek között, implicit vagy explicit módon, dönteni kell. Következtetéseinkben azonban 

minősítenünk kell a végeredményt ennél pontosabban is, megállapítva, hogy a kétféle megközelítés nem teljesen 

összeegyeztethetetlen (inkompatibilis), a gyakorlatban bizonyos fajta kompromisszum látható a kettő között. 

Azon kutatók esetében, akik a presztízs- és státus-skálán alapuló hierarchikus modellt választják, megjegyzendő, 

hogy míg például Glass (1954[bib_39]) és Svalastoga (1959[bib_67]) egyáltalán nem tettek kísérletet arra, hogy 

a hierarchia azonos szintjére kerülő foglalkozások különbözőségét csökkentsék, addig ezen elmélet későbbi 

követői már érdekeltek voltak ebben. Legalábbis a mobilitási táblák megalkotásakor meglehetősen elfogadottá 

vált olyan – a hivatalos statisztikákból nyert – kategóriákból való kiindulás, melyek viszonylag egységesek a 

struktúrában elfoglalt helyüket illetően, majd ezután következett e kategóriák sorba rendezése a csoportot alkotó 

foglalkozások skálájának valamely átlagértéke alapján. (Lásd p1. Blau és Duncan, 1967. 26-9;[bib_23] 

Featherman és Hauser, 1978. 25-30.[bib_36]) Az is előfordulhat, hogy a fentiekben leírt sorba rendezés alapjául 

szolgál további, ad hoc változtatásoknak, melyek célja, hogy az egyes csoportokat összhangba hozza a 

leginkább osztályszerűnek nevezhető kritériumokkal. Ez a lépés az, ami véleményünk szerint túlságosan 
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kockára teszi az elméleti konzisztenciát: homályossá válik, hogy a mobilitás fogalmi rendszere hogyan 

értelmezendő. 

Továbbá ha osztályszerkezeti megközelítést alkalmazunk, a legkézenfekvőbb módja annak, hogy megkíséreljük 

bizonyos hierarchikus elemek bevonását, az lehet, hogy az osztályokat presztízs, státus vagy egyéb megfelelő 

külső kritérium szerint rendezzük. Tulajdonképpen ez az a stratégia, amit követni fogunk, és amelynek leírása a 

következő fejezetben található. Alkalmazni azonban csak meglehetősen korlátozott mértékben fogjuk. Az 

empíria szintjén meglehetősen magas korrelációra számíthatunk a különböző társadalmi egyenlőtlenségek 

között, melyek megfogalmazódhatnak akár az osztályszerkezeti, akár a státus- vagy presztízshierarchikus 

modell keretei között, de hitünk szerint nincs tökéletes átmenet egyik fogalomkörből a másikba, és – visszatérve 

eredeti kiindulópontunkhoz – jó ok van arra, hogy minden egyes tanulmányban egyik vagy másik megközelítés 

előnyben részesüljön. 

6.2. 2. Az osztályséma 

Miután mobilitásvizsgálatunk levezetéséhez az osztályszerkezeti megközelítést választottuk, le kell fordítanunk 

ezt a döntésünket a gyakorlat nyelvére olyan osztálykategóriák megalkotásával, melyek alapul szolgálnak majd 

empirikus munkánkhoz. Nincs előttünk egyértelmű, ellentmondás nélküli út, melyet követhetnénk: ellenkezőleg, 

az osztálykoncepció közismerten vitatott megközelítés. Szembesülve ezzel a nehézséggel a következő az 

álláspontunk. Egy elmélet – és minden egyéb gondolat – csak következményei alapján ítélhető meg, semmi 

esetre sem előélete ismeretében. Ebből következően kevéssé érdekelnek minket az osztályokról szóló, tisztán 

doktriner természetű érvelések. Az osztálysémát, melyet korábbi és jelenleg is folyó kutatásokkal (Erikson, 

Goldthorpe és Portocarero, 1979[bib_35]) összhangban kidolgoztunk, elméleti megalapozottság jellemzi, mely 

reményeink szerint felruházza bizonyos mértékű belső összhanggal (internal consistency). Mint azonban az 

láthatóvá lesz, inspirációit tekintve meglehetősen eklektikus. Merítettünk minden olyan ötletből, legyen a forrás 

bármi, melyről úgy tűnt, hogy segítségünkre lehet olyan osztálykategóriák megalkotásában, melyek alkalmasak 

a mobilitás szembeszökő jellegzetességeinek visszaadására egy modern ipari társadalom népességét tekintve – a 

rendelkezésre álló adatokat is figyelembe véve. Reményeink szerint a séma értékét az adja, hogy mennyiben 

segíti céljaink elérését. 

Az 1. tábla a séma kategóriáinak leírását adja. A legszélesebben értelmezett változat a tábla első oszlopában 

látható, együtt az 1. ábrával, elsősorban azért, hogy segítse az olvasót a séma logikai szerkezetének 

megértésében, melynek kifejtésére – inkább tematikusan, mint osztályról osztályra –, a fejezet hátralévő 

részében kerül sor. A séma hétosztályos változata – mely az 1. táblázat második oszlopában található – szolgál 

elméleti alapul az empirikus kutatásokhoz, bár, mint ahogyan arról a következő részben majd írunk, néhány 

kategória összevonására szükség volt ahhoz, hogy adataink nemzetközi összehasonlíthatóságát megőrizzük. Az 

alábbiakban a teljes sémára adott magyarázat, melyet tulajdonképpen nem tudunk használni, lehetővé teszi az 

olvasó számára, hogy megítélje, a hétosztályos modell keretei között, alapelveit tekintve milyen 

kompromisszumra van szükség. Az öt- és háromosztályos összevonások, melyek szintén szerepelnek az 1. 

táblában, nyilvánvalóan kevésbé kielégítőek, de elkerülhetetlen a használatuk néhány, összetettebb esetben, 

amikor az elemzés a cellák alacsony elemszáma miatt megbízhatatlan lett volna. 

Az osztályséma megalkotásának célja, hogy az egyes pozíciók megkülönböztethetőek legyenek a 

munkaerőpiacon és a termelési egységeken belül, vagy pontosabban szólva, hogy megkülönböztethetőek 

legyenek ezen pozíciók mint a foglalkozási kapcsolatokból adódó eltérések. A különbségtétel alapelve, melyet 

felhasználunk, klasszikus forrásokra vezethető vissza, különösen Marxra és Max Weberre. Az említett alapelv 

felhasználásakor azonban hatással voltak ránk más, későbbi szerzők is, hogy így lehetővé váljék a 20. század 

ipari – kapitalista és államszocialista – társadalmainak osztálymobilitás-vizsgálata. Elmondható, hogy Marx és 

Weber számára is alapvető fontosságúak a foglalkoztatás viszonyai, amikor a modern társadalmak 

osztályszerkezetét vázolják, annak ellenére, hogy ezen szerzők valamelyest eltérő jelentőséget tulajdonítanak 

ezeknek a pozícióknak. A két forrásból levezethetünk egy hármas felosztású osztályhelyzet-meghatározást, mely 

a következő: 

1. munkaadók: azok, akik megveszik mások munkáját, és ennek következtében bizonyos fokú hatalmat és 

ellenőrzést gyakorolnak felettük; 

2. önálló munkások, munkaadók nélkül: azok, akik sem meg nem veszik mások munkáját, sem a sajátjukat nem 

adják el; 
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3. alkalmazottak: azok, akik eladják a munkájukat a munkaadóknak, és ennek következtében bizonyos mértékig 

azok hatalma és ellenőrzése alá kerülnek. 

 

1. ábra 
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1. tábla: Az osztályséma 

Az osztályséma szerkezetén belül ezt a hármas felosztást nevezhetjük az 1. ábra által ábrázoltak 

kiindulópontjának. Bár a későbbiekben a kérdés közelebbi meghatározására és kidolgozására sor kerül, két fő, a 

húszas évek ipari társadalmának szorosan összefüggő folyamatáról itt szólunk: elsőként a magán- vagy a 

köztulajdon testületivé válásáról, melynek eredményeként fő munkaadókká a szervezetek váltak, szemben az 

egyénekkel; másodsorban arról, hogy az alkalmazottak aránya a teljes aktív népességen belül megnőtt, és ezzel 

párhuzamosan az alkalmazottak és a munkaadók közötti kapcsolatok formái differenciálódtak a munkaadó 

szervezetek növekvő bürokratizálódásának következtében. 

Az imént említett meghatározó testületi – vagy a szocialista társadalmakban állami – természetű produktív tőke 

megjelenésének velejárója, hogy a munkáltatók osztálya legnagyobbrészt azokból a kistőkésekből jött létre, akik 

hajdan inkább tíz, mint száz munkást foglalkoztattak. Ezek a kistulajdonosok sémánk IV/a csoportjában 

találhatók, a IV/b-ben azok a kisvállalkozók, akiknek nincsenek alkalmazottaik, elkülönülve mindkét csoporttól 

a IV/c-ben vannak azok, akik a primer szektorban dolgoznak. 

Mint ahogyan az az I. táblából látható, nincs külön osztálya a nagy munkaadóknak. A nagytőkések az I-es 

osztályba tartoznak, ahol esetenként meglehetősen rendhagyó csoportot alkotnak. Bár lehetőségünk nyílt a 

kérdéses esetek részletesebb vizsgálatára is bizonyos, mintánkba került országokban, arra a következtetésre 

jutottunk, hogy számuk kevés 11, és kevésbé könnyen érthetőek, mint amennyire úgy tűnnek. 

Már a kezdetekkor hangsúlyoznunk kell, hogy nem foglalkozunk – csak kivételes esetekben – a kapitalista elittel 

vagy az ipar vezetőivel. A nagytőkések azok, akik tipikus esetekben inkább áruház, szálloda, étterem, garázs, 
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kisüzem vagy szállító vállalatok épületeinek tulajdonosai. Azonban meg kell jegyezni, hogy cselekedeteik csak 

kevéssel ambiciózusabbak, mint azon kistulajdonosokéi, akik a IV/a osztályba tartoznak, s így csak kevés előny 

származik elválasztásukból. A legfőbb oka annak, hogy mégis az I. osztályba soroltuk őket, az, hogy az 

úgynevezett nagytőkések igen alaposan kiveszik részüket olyan tevékenységekből, mint a gazdasági irányítás és 

a vállalkozás, s elmondható róluk, hogy egyre több közös vonásuk van azokkal a fizetett menedzserekkel, akik 

az I-es osztályban találhatók, s akiknek lényeges részesedésük van saját vállalatuk tulajdonából. Az egyes, 

többé-kevésbé hasonló vállalatok, ahogyan arra az imént utaltunk, legtöbbször abban különböznek egymástól, 

hogy részvénytársasági formában működnek-e vagy sem: ez a tény ugyanis következményekkel járhat a 

nemzetköziséget tekintve, mely az uralkodó cégjogon és üzleti gyakorlaton alapul, de ennek inkább jogi, 

financiális vagy fiskális szempontból, mint szociológiaiból van jelentősége. 

Továbbá megjegyzendő itt, hogy az előbbiekhez hasonló érvelés alapján minden szellemi foglalkozású 

(professionals) besorolható a séma I. és II. osztályának kategóriáiba, akár alkalmazottnak, akár 

szabadfoglalkozásúnak neveztetik. A szellemi szabadfoglalkozásúak között széles skálája létezik olyan jogi és 

hagyományos megállapodásoknak, melyek keretében önálló és fizetett munkaviszony keveredik, illetve csak 

homályosan különböztethető meg, de ha még a valódi különbség meghatározható is lenne, nagyon valószínű, 

hogy kutatásunk legtöbb nemzeti mintájában számuk túl kicsi lenne ahhoz, hogy külön vizsgálhassuk őket. 

Ha most, másodikként rátérünk a munkavállalók számának növekedésére, és a munkaadókhoz (ezek általában 

munkáltató szervezetek) fűződő viszonyuk sokszínűvé válására, akkor észre kell vennünk, hogy nem 

kezelhetünk minden munkavállalót azonosnak, azaz nem feltételezhetjük, hogy azonos osztálypozíciót foglalnak 

el. Nyilvánvaló, hogy az alkalmazott–munkaadó viszony egymástól meglehetősen eltérő alapokon állhat, 

aminek következtében a munkavállalók meglehetősen eltérő munkaerőpiaci és foglalkoztatási helyzetben 

vannak, tehát különbséget kell tennünk köztük az osztályba sorolásuk szempontjából is. A felosztás, mely itt a 

legnagyobb hangsúlyt kapja – Weber, továbbá Renner (1953)[bib_62] és Dahrendorf (1959[bib_32], 

1964[bib_33]) alapján – az, mely egyrészt a munkaszerződésekben, másrészt a magán- vagy közösségi 

bürokratikus szervezetekben meglévő munkakörülmények különbségeiből ered. A munkaviszonyból, melyet 

munkaszerződés szabályoz, olyan, általában rövid távú, speciális csere következik, mely során pénzt cserélnek 

erőfeszítésre. Az alkalmazottak többé-kevésbé meghatározott mennyiségű munkát adnak – a munkaadó vagy 

annak megbízottja ellenőrzése alatt – fizetés fejében, melynek alapja lehet teljesítmény vagy idő. Ezzel szemben 

egy bürokratikus szervezetben a munkakapcsolat hosszabb távra szól, és többoldalú cserét jelent. Az 

alkalmazottak szolgáltatást nyújtanak munkáltató szervezetüknek kompenzáció fejében, mely nem csupán az 

elvégzett munka ellenértékeként adott fizetésből áll, hanem egyéb kiegészítő juttatásokból is, tartalmaz 

ezenkívül a jövőre vonatkozó elemeket is, mint például a fizetésemelést egy meghatározott skála alapján, 

munkaviszony idejére szóló, és a nyugdíjjogosultság intézményén keresztül a nyugdíjas korra is kiterjedő 

biztosítást, és mindezeken felül jól meghatározott karrierlehetőséget. 

Mint ahogyan arról már korábban részletesen írtunk (Goldthorpe, 1982[bib_41]), a „szolgáltató‖ kapcsolat, 

szemben a „szerződésessel‖, nagy valószínűséggel ott található meg, ahol a munkaadó érdekében áll, hogy az 

alkalmazott munkája felelősséggel bíró, speciális tudást és szakértelmet igénylő legyen. Az ilyen esetek 

természetéhez hozzátartozik, hogy az alkalmazottaknak igazodniuk kell az önállóságnak és a körültekintésnek 

bizonyos szintjéhez, és annak határáig teljesítményük a szervezet iránti morális elkötelezettségüktől fog függeni, 

sokkal inkább, mint a külső szankciók eredményességétől. A szolgáltató kapcsolat tehát úgy értelmezhető, 

melyen keresztül a munkaadó szervezet megkísérli felépíteni, illetve fenntartani az ilyen elkötelezettségeket, 

vagy felfogható a közvetlen irányítás funkcionalista alternatívájaként azon alkalmazottak esetében, akikben a 

szervezetnek bizonyos mértékben bíznia kell azért, hogy a döntések megszülethessenek, és hogy olyan utakra 

vezessék őket, melyek összhangban vannak a szervezet értékeivel és céljaival. 

Ez tehát a különbség azon alkalmazottakat illetően, akik szolgáltató kapcsolatban vannak munkaadóikkal és 

azokat illetően, akik munkaviszonyát alapjában véve szerződés szabályozza. A fenti különbségtétel szolgál az 

alkalmazottak osztályainak megkülönböztetésére az osztálysémánkon belül. A legnyilvánvalóbb elválasztást 

ebben a vonatkozásban az I. és II. osztályba tartozó fizetett szellemi foglalkozásúak, magas beosztású technikai 

dolgozók, az adminisztráció alkalmazottai, a menedzserpozíciókat betöltők, ill. a főként bérből élő, fizikai 

munkát végző VI. és VII osztályba tartozók között kell tennünk. Az első csoportba sorolhatók azok a pozíciók, 

amelyekhez szolgáltató jellegű kapcsolat fűződik, és ezek alkothatják az úgynevezett „szolgáltató osztály"-nak 

vagy más néven a „fizetésből élők osztályának‖ (salariat)az alapját egy modern ipari társadalomban, a második 

csoport az, ahol a munkaszerződés a kapcsolat uralkodó formája, és amely a munkásosztály alapja lehet. 

(Érdekesnek és jellemzőnek tartjuk, hogy ezen felosztáshoz hasonló nyelvi megkülönböztetést találunk például 

az angolban a „staff‖ és a „workers‖ között, a franciában a „cardres‖ vagy „employes‖ és az „ouvriers‖ között, a 

németben a „Beamte" vagy „Angestellte‖ és az „Arbeiter‖ között, vagy a svéd nyelvben a „tjasteman‖ [szó 
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szerint: szolgáltató ember] és az „arbetare‖ között. Hasonló különbségtétel figyelhető meg továbbá az 

államszocialista társadalmakban is, amikor „értelmiségről‖ (intelligentsia) és „munkásságról‖ beszélnek 

[Szczepanski, 1970[bib_68]; Hardin, 1976[bib_48]], bár a történelmi összefüggések és szélesebb 

jelentéstartalmak itt bizonyos értelemben egészen mások.).15 

Fel kell ugyanakkor ismernünk azt is, hogy az ellentét, amelyet felépítettünk a szolgáltató kapcsolat és a 

munkaszerződéssel szabályozott munkaviszony között, ideáltipikus alapokon nyugszik, és a munka során 

kialakuló kapcsolatok csak megközelítően sorolhatók egyik vagy másik csoportba, esetleg a valóságban, 

meglehetősen kétértelműen, a kettő közé esnek. Következésképpen, ahogyan azt az 1. ábra is mutatja, alapvető 

felosztásunkat kétféleképpen használjuk. 

Elsőként, a különbségtétel az I., II. és a VI., VII. osztályok között a szolgáltató és dolgozó osztályok 

megkülönböztetése alapján történik. Azon pozíciókat, melyeket az I. osztály tagjai birtokolnak, úgy tekinthetjük, 

mint amelyekhez a legnagyobb felelősséggel járó döntések párosulnak, továbbá ezek kínálják a legteljesebb 

skáláját azon előnyöknek, melyek a szolgáltató kapcsolatból adódhatnak; ugyanakkor a II. osztály alacsonyabb 

szintű kapcsolatai esetében a fenti jellemzők valamelyike gyengébben érvényesül. Hasonló a helyzet a 

segédmunkások esetében is, akik a VII. osztályba kerültek besorolásra, ahol a legkisebb igény van önállóságra 

és körültekintésre, és ahol a külső kontroll nagy eséllyel lehet az ellenőrzés hatékony módszere, azaz a 

munkaszerződés legegyszerűbb formája fog nagy valószínűséggel megvalósulni; ugyanakkor a szakmunkások 

esetében, akik a VI. osztályba tartoznak, enyhül a tisztán „pénzt erőfeszítésért‖ típusú kapcsolat, és nagyobb 

valószínűséggel találunk rövid távra szóló kapcsolatokat. 

Másodszor megkülönböztetünk még két osztályt, melyeket „köztesnek‖ nevezhetünk abban az értelemben, hogy 

olyan pozíciókat foglalnak magukba, melyek foglalkoztatási kapcsolataik tulajdonságait tekintve igen vegyesek. 

A III. osztályba a rutinszerű, nem fizikai pozíciók tartoznak, ezek általában az irodai, az eladói és a személyes 

szolgáltatói feladatok, melyek általában az úgynevezett szellemi, adminisztratív és menedzseri bürokrácia 

határán találhatók. Az V. osztály alacsonyan képzett technikai munkásai és közvetlen vezetői általában a szoros 

hierarchiában dolgozó fizikai munkásokhoz állnak közel, noha bizonyos szempontból megkülönböztetik őket 

egymástól. Mindkét esetben nehéz meghatározni, hogy mennyiben uralkodnak a szerződéses viszonyok felett a 

szolgáltató típusra jellemzőek. A munkaadó szervezetek folyamatosan kétségek között vannak abban a 

kérdésben, hogy a fent leírt feladatokat ellátó csoportokat „staff‖-ként vagy „labour‖-ként kezeljék. Ebből a 

bizonytalanságból számtalan nehézség adódik a díjazást, a munkaidőt, az előléptetés esélyeit és a szervezetben 

való részvételt illetően stb. A munkáltató–munkaadó viszony kérdésével számtalan tanulmány foglalkozik ezen 

csoportok esetében. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a III. osztály két alcsoportra osztására, mely megjelenik az 1. táblában is, azért volt 

szükség, hogy a nők mobilitási vizsgálatainál is alkalmazható legyen a séma. A finomítás célja az volt, hogy 

leválaszthatók legyenek bizonyos rutin, illetve igen alacsony szakképesítést igénylő pozíciók, melyekben 

elsősorban nők dolgoznak, és melyek (különösen, ha nők birtokolják) kevéssé bonyolultak. Ezek azok a 

pozíciók, ellentétben a III/a osztállyal, melyek többé-kevésbé azonosak a szakképzetlen, fizikai munkásokéival. 

Ebből következően olyan esetekben, amikor a finomításra szükség van, a III/b a VII/a-val vonható össze. 

Van az osztálysémának még egy sajátossága, ami némi magyarázatra szorul: nevezetesen a szektorok szerinti 

felosztás, mely alapján a tulajdonnal rendelkezőket és a bérből élő mezőgazdasági és egyéb primer szektorban 

dolgozókat elkülöníthetjük mint a IV/c és a VII/b tagjait. Ez a megközelítés akkor válik szükségessé, amikor a 

primer szektoron belül akarunk osztályviszonyokon alapuló megkülönböztetéseket tenni. Erre akkor lehet 

szükség például, amikor a tulajdon alapvető formája a föld, és a termelés alapvető egysége a család. Az 

időszakosan hiányzó munkaerő pótlása ilyenkor a családon kívülről történhet, természetbeni fizetségért vagy 

pénzben fizetett bérért. Tökéletesíthettük volna a felosztást, ha a sémában különbséget teszünk a birtoknagyság 

szerint is a mezőgazdasági tulajdonosok között és figyelembe vesszük a tulajdon minőségét is stb. Kevés 

értelme lett volna ennek a finomításnak, mivel híján voltunk a megfelelő információnak, ami egy nemzetközi 

összehasonlítást lehetővé tett volna, legalábbis ami a rendelkezésünkre álló adatokat illeti. 

Az imént leírtak és az előző fejezet alapján világos, hogy az osztályséma nem egy egyszerű hierarchiai alapelv 

alapján épül fel, vagyis az osztályok sorba rendezése nem lehetséges. Ha mégis valamilyen gyakorlati elemzési 

szempontból szükség lenne valamilyen sorba rendezésre, akkor annak elkészítéséhez egy külső kritériumra 

lenne szükség. Mint ahogyan azt korábban már említettük, kétségeink vannak bármely, ilyen irányú nagyra törő 

terv megvalósíthatóságát illetően. Bár úgy tűnik, jó alapja van annak, hogy bevezessünk a hétosztályos változat 

keretein belül egy hármas hierarchiájú felosztást, mely többé-kevésbé az osztálypozíciók sorrendjét tükrözné 

presztízsüket, társadalmi-gazdasági státusukat vagy „általános kívánatosságukat‖ tekintve. Valójában olyan 
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skálákat fogunk használni, melyben az egyes foglalkozások besorolása azonos kritériumok alapján történik; 

egyrészről az állás díjazása szerint, másrészről az állás elnyerésének kritériumai alapján (Goldthorpe és Hope, 

1972[bib_43], 1974 [bib_44]). 

A 2. táblában bemutatjuk a végeredményt, melyet úgy kaptunk, hogy az osztálysémához hozzárendeltük a 

Treiman-féle foglalkozási presztízsskála adatait (Treiman, 1977[bib_70]), és figyelembe vettük az egyes 

országok egyedi skáláit, melyeket az elemzés során bemutatunk. Minden skáláról figyelembe vettük azokat a 

foglalkozási státusértékeket, melyek az adott osztályhoz tartoztak – addig a pontig, amíg a skála és az 

osztályséma egymásnak megfeleltethető volt –, majd vettük az osztályhoz tartozó értékek mediánját, mint az 

osztályra érvényes értéket. Bár az egyes skálák értékei nem közvetlenül összehasonlíthatóak, mégis egészen 

egyértelmű, hogy az 1-es és II-es osztályba tartozó szolgáltató és bérből élő osztály mindig a többiek fölött 

helyezkedik majd el, a VII/a és VII/b segéd- és mezőgazdasági munkásainak osztálya pedig a többiek alatt, míg 

a fennmaradó osztályok pozíciója az egyes nemzetek esetében meglehetősen különbözik. Ezen eredmények 

alapján a séma hármas hierarchiába történő felosztása jól megalapozottnak tűnik. (Lásd 2. tábla.) 

 

2. tábla: A séma egyes osztályainak pontszámai, különböző foglalkozási skálák esetében (egy hármas 

hierarchikus felosztás alapján)101 

Finomítani szeretnénk még a farmerek osztályát, (IV/c). Az iparosodás folyamán a mezőgazdaság különösen 

radikális változásokon megy keresztül. A parasztok és más naturálgazdálkodást folytatók más, döntően 

piacorientált termelésre térnek át, ennek következtében a családi keretek közötti földművelést kiszorítja egy 

viszonylag széles skálájú „agrár-business‖. Ezen folyamat során a farmok számának csökkenésével együtt jár az 

átlagos farmnagyság növekedése, a tőkebefektetés és az eladások volumenének növekedése (Lásd Renborg, 

1969[bib_61]; Newby, 1978[bib_60]). Mint ahogyan azt említettük korábban, a kutatásban használt adatokkal 

nem tudunk különbséget tenni a farmerek között oly módon, hogy ezeket a változásokat nyomon követhessük. 

Lehetőség nyílik erre azonban akkor, amikor a hierarchikus felosztást használjuk, még ha ez durva 

különbségtétel is. Megkíséreljük meghatározni, hogy mit értünk a parasztság esetében kollektív felfelé 

mobilitáson, mégpedig úgy, hogy különbözőképpen kezeljük a IV/c osztályt, ha az kiindulópontja az 

elmozdulásnak, és másként, ha végpontja. A 2. táblát követve a IV/c osztályt a középső kategóriába soroljuk, ha 

végpontja az elmozdulásnak, ha pedig kiindulópontja, akkor az alsó kategóriába kerül a VII/a és VII/b 

osztályokkal. 

E fejezet végkövetkeztetéseként még egyszer hangsúlyozni szeretnénk, hogy a sémát, melyet itt ismertettünk, 

senki ne tekintse kísérletnek arra, hogy az egyes társadalmak egyéni osztálytérképét meghatározzuk, sokkal 

inkább munkaeszköznek(instrument de travail). Mint kifejtettük, felépítésének és alkalmazásának alapja 

elméleti jellegű – de jó néhány gyakorlati szempontot is figyelembe vettünk, ami céljainkat, az egyes konkrét 

összefüggéseket, illetve a rendelkezésünkre álló adatokat érinti. A séma végső megméretésére, mint bármely 

más elmélet esetében, a gyakorlatban kerül sor. Megítélni majd a vizsgálat és az elemzés során mutatott értékei 

                                                           
101Megjegyzés: A nemzetközi Treiman-skála és az NSZK, ír ás japán skálák foglalkozási presztízsskálaként használhatók, bár különböző 
módon készültek: Az angol, és ágy tűnik, az olasz skála is, az egyes foglalkozások elérésének vágyát méri, ugyanakkor az amerikai skála, 

bár eredetileg presztízsskálának készült, jelenleg inkább a foglalkozások társadalmi-gazdasági státust mérő skálájaként használatos. További 

részleteket lásd Treiman (1977 a[bib_70]), Goldthorpe and Hope (1974)[bib_44], Wegener (1988), Boyle (1976), de Lillo és Schizzerotto 
(1985), Naoi (1979) és Duncan (1961) 
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alapján lehet, de minden ilyen ítéletnek két követelménynek kell eleget tennie: egyrészt át kell fognia minden 

területet, ahol a séma alkalmazásra került, másrészt össze kell hasonlítani az egyéb alternatívák által kínált 

lehetőségekkel. 

Ford.: Lafferthon Judit 
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4. fejezet - IV. OSZTÁLY ÉS TŐKE: 
PIERRE BOURDIEU 
RÉTEGZŐDÉSELMÉLETE 

1. Pierre Bourdieu: Gazdasági tőke, kulturális tőke, 
társadalmi tőke1

 

A társadalom világa felhalmozott történelem. Ezért nem tekinthető rövid ideig tartó, mechanikus egyensúlyi 

állapotok egymásutániságának, melyben az emberek cserélhető alkatrészek szerepét töltik be. Az ilyen 

leegyszerűsítés elkerülése érdekében fontosnak látszik újra bevezetni a tőke és ezzel a tőkefelhalmozás 

koncepcióját is, mindazzal együtt, amit ez tartalmaz. A tőke vagy anyagi formában, vagy elsajátított, 

„inkorporált‖ formában felhalmozott munka. A tőkének az egyes aktorok vagy csoportok által külön és exkluzív 

módon történő elsajátításával lehetővé válik a társadalmi energia tárgyiasult vagy élő munka formájában való 

elsajátítása is. A tőke mint vis insita az objektív és szubjektív struktúrákban rejlő erő; a tőke ugyanakkor – mint 

lex insita – a társadalmi világ belső szabályszerűségeinek alapvető elve is. A tőkére vezethető vissza, hogy a 

társadalmi élet, különösen a gazdasági élet játékfolyamatai nem úgy zajlanak le, mint a szerencsejátékok, 

amelyekben bármikor előfordulhatnak meglepetések. A rulettben például rövid idő alatt egész vagyont lehet 

nyerni, és ezzel bizonyos értelemben egy pillanat alatt új társadalmi státusra lehet szert tenni; a következő 

pillanatban azonban ezt a nyereményt újra fel lehet tenni a rulettre, és el lehet veszíteni. A rulett a tökéletes 

konkurencia és esélyegyenlőség univerzumát mutatja meg elég pontosan, egy olyan világot, melyben nem 

létezik tehetetlenség, felhalmozás és a megszerzett javak és tulajdonságok öröklése. Ebben a világban minden 

pillanat teljesen független az előzőtől, minden közkatona zsebében ott lapul a marsallbot, és mindenki azonnal 

elérhet minden célt, tehát mindenkiből mindenkor minden lehet. A tőkefelhalmozáshoz azonban, akár 

tárgyiasult, akár elsajátított formájában, időre van szükség. A tőkében egyfajta fennmaradási tendencia rejlik; 

ugyanúgy termelhet profitot, mint ahogyan önmagát is reprodukálhatja vagy növelheti. A tőke a dolgok 

objektivitásában rejlő erő, amely arról gondoskodik, hogy ne minden legyen rögtön lehetséges vagy rögtön 

lehetetlen.2 A tőke különböző fajtáinak és alfajtájnak bizonyos időpontban adott elosztási struktúrája a 

társadalmi világ belső struktúrájának felel meg, vagyis azoknak a benne rejlő kényszereknek, amelyek a társa-

dalmi valóság tartós működését meghatározzák és a gyakorlat3 sikeresélyeit eldöntik. 

A társadalmi világ struktúráját és működését akkor ítélhetjük csak meg helyesen, ha a tőke fogalmát nem-csupán 

a közgazdaságtanból ismert formában, hanem valamennyi megjelenési formájában vezetjük be. A 

közgazdaságtan ugyanis tőkefogalmát egy olyan gazdasági gyakorlatból eredezteti, amely a kapitalizmus 

találmánya. Ez a közgazdaságtani tőkefogalom a társadalmi' csereviszonyokat egyszerű árucserére. szűkíti 

melyet objektíve és szubjektíve a profit maximalizálása és a (gazdasági) önzés vezérel. A közgazdaság-elmélet 

ezzel implicite nem gazdasági, önzetlen viszonyoknak tekinti a társadalmi csereviszonyok összes többi formáját. 

Hiszen ha az önzés fogalmát szűken közgazdaságtani értelemben használjuk, rákényszerülünk az önzetlenség 

komplementer fogalmára is. Nem érthetjük meg a „burzsoá‖ világát a maga kettős könyvvitelével, ha nem 

alkotunk egyidejűleg képet a művész és az értelmiségi tiszta és tökéletes világáról, amelyben a „l'art pour l'art‖ 

és a tiszta teória uralkodik önzetlenül. Más szavakkal, a közgazdaságtan csupán a piaci kapcsolatok tana, amely 

alighogy elvonatkoztat tárgyának alapjaitól – a magántulajdontól, a profittól, a bérmunkától stb. –, még a 

gazdasági termelés teljes területét sem képes lefedni. Ennek a fajta szűk közgazdaságtannak a megalapozása 

egyszersmind megakadályozta a gya korlat általános közgazdaságtanának létrejöttét, amely az árucserét csupán 

a társadalmi csere lehetséges formáinak egyik speciális eseteként kezeli. 

                                                           
1 Pierre Bourdieu: „Ökonomische Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital.‖ Soziale Welt, Sonderband 2. 183-198. oldal. A jelen fordítás 
forrása: Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Válogatott tanulmányok. Új Mandátum, Bp., 1997, 156-177. old. 
2A tőkestruktúráknak ez a tehetetlenségi ereje egyrészt azzal függ össze, hogy rendszerint olyan intézményi és diszpozíciós keretek között 

reprodukálódnak, amelyek maguk is tőkestruktúrák termékei, és ezért ezekre vannak ráhangolódva; céltudatos konzervatív politikai 
cselekvés is természetesen tovább erősíti ezt, nevezetesen a demobilizálás és a depolitizálás politikája, amely arra irányul, hogy az uralma 

alatt lévőket praktikus csoportállapotban tartsa, úgy, hogy csupán az előírások összjátéka során lépjenek egymással kapcsolatba, és arra 

legyenek ítélve, hogy halmazként működjenek és állandóan ugyanazokra az izolált és additív gyakorlati fogásokra legyenek korlátozva 
(mint amilyenek a piaci vagy a választási döntések). 
3A gyakorlat fogalmát vö. Bourdieu, P.: Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft 

(A gyakorlat elméletének vázlata a kabil társadalom etnológiai vizsgálata alapján), Frankfurt am Main: Suhrkamp 1976. (A francia eredeti: 
Genf, 1972.) 
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Érdemes megjegyezni, hogy pontosan azok a szellemi és művészi tevékenységek és javak kerülték el az önző 

számítás (és a tudomány) „hideg lepelletét‖, amelyek az uralkodó osztályokhoz tartozók kvázi-monopóliumai. 

Azt mondhatnánk, hogy az ökonomizmus csak azért nem korlátoz mindent a közgazdaságtanra, mert már magá-

nak ennek a tudománynak is egy korlátozás az alapja: távol tartja magát mindazon területektől, melyek 

szentségnek számítanak. Ha ugyanis .a gazdaságba csak a közvetlen gazdasági hasznot mérlegelő számításokból 

kiinduló tevékenységeket és a közvetlenül pénzre cserélhető (és ezáltal „számszerűsíthető‖) javakat számítjuk 

bele, akkor a polgári termelés és csereviszonyok összessége valójában kikerül a gazdaságból; akkor csupán az 

önzetlenség egyik szférájaként jelenik meg és értelmezhető. Azonban mint köztudott, a látszólag 

megvásárolhatatlan dolgoknak is megvan a maguk ára. Csak azért olyan nehéz pénzre váltani őket, mert a 

gazdasági jelleg kifejezett tagadásának szándékával jöttek létre. Látjuk tehát, hogy a gazdasági gyakorlat 

valóban általános közgazdaságtanának ki kell terjednie mindazokra a gyakorlatformákra, amelyek bár objektíve 

gazdasági jellegűek, de a társadalmi életben nem ilyennek ismerik őket, és nem is ismerhetők fel ilyenként. Ezek 

csak jókora ködösítés vagy szebben mondva, eufemizálás, szépítés alapján valósulnak meg. A gyakorlat 

általános közgazdaságtanának ezért arra kell törekednie, hogy a tőkét és a profitot valamennyi-hegjelenési 

formájában. megragadja, és meghatározza azokat a törvényszerűségeket, amelyek alapján a tőke különböző 

fajtái (vagy ami ugyanazt eredményezi: a hatalom különböző fajtái) kölcsönösen egymásba transzformálódnak. 

A tőke három alapvető formában fordul elő. Hogy éppen melyik alakjában jelenik meg, az felhasználásának 

mindenkori területétől, valamint hatékony működéséhez elengedhetetlen, többé-kevésbé magas transzformációs 

költségektől függ. A gazdasági tőke, közvetlenül pénzzé konvertálható, és különösen a tulajdonjogi formában 

történő intézményesedésre hajlamos; a kulturális tőke bizonyos feltételek mellett gazdasági tőkévé 

konvertálható, és különösen az iskolai végzettségi titulusok formájában történő intézményesedésre hajlamos; a 

társadalmi tőke, a társadalmi kötelezettségekből vagy „kapcsolatokból‖ fakadó tőke bizonyos feltételek mellett 

ugyancsak gazdasági tőkévé konvertálható, és különösen a nemesi címek formájában történő intézményesedésre 

hajlamos. 

1.1. 1. A kulturális tőke 

A kulturális tőke három formában létezhet: 1) bensővé tett, inkorporált állapotban, a szervezet tartós 

készségének formájában, 2) tárgyiasult állapotban, kulturális javak, képek, könyvek, lexikonok, eszközök vagy 

gépek formájában, melyekben bizonyos elméletek és azok kritikái, problematikák stb. hagytak nyomot vagy 

valósultak meg, és végül 3) intézményesült állapotban, olyan tárgyiasult formában, amelyet azért kell külön 

kezelni, mert – ahogy az iskolai végzettségi titulusoknál látjuk – igen sajátos tulajdonságokat kölcsönöz az általa 

garantált kulturális tőkének. 

Ne tévessze meg az olvasót, ha az általam használt „axióma-felállítási kísérlet‖ kissé ellentmondást nem tűrőnek 

tűnik:4 A kulturális tőke fogalma kutatási munkám során elméleti hipotézisként vetődött fel, és lehetővé tette, 

hogy megragadjam a különböző társadalmi osztályokból származó gyerekek iskolai teljesítményeinek eltérését. 

Ennek során az „iskolai sikert‖, tehát azt a speciális profitot, amelyet a különböző társadalmi rétegek és 

osztályok gyerekei az iskolai piacon elérhetnek, a kulturális tőkének a különböző osztályok és rétegek közötti 

eloszlására vonatkoztattam. Ez a kiindulási pont implicite szakítást jelent azon közkeletű szemléletmód alapjául 

szolgáló premisszákkal, amelyek szerint az iskolai siker vagy sikertelenség természetes „képességekre‖ 

vezethető vissza, mind pedig a „humán tőkére‖ vonatkozó elméletek előfeltevéseivel. 

A humán tőke iskolájának5 közgazdászaié az a látszólagos érdem, hogy felvetették a kérdést: milyen viszonyban 

állnak egymással a nevelésbe történő beruházások és a gazdasági beruházások által generált profitráták, illetve 

hogyan alakul ez a viszony. Az iskolai beruházás hozadékának általuk használt mérése mindenesetre, csak olyan 

beruházásokat és profitokat vesz figyelembe, amelyek pénzben kifejezhetők vagyközvetlenül azzá 

konvertálhatók, mint a tanulmányi költségek vagy a tanulmányokrafordított idő pénzügyi egyenértéke. 

Ezenkívül nem tárják fel, hogy milyen viszonylagos jelentőséget tulajdonítanak a különböző szereplők és 

osztályok az egyes gazdasági és kulturális beruházásoknak; ugyanis nem veszik szisztematikusan számításba 

azoknak a különböző profitesélyeknek a struktúráját, amelyeket a különböző piacok mindenkori 

vonzáskörzeteik nagysága és struktúrája alapján kínálni tudnak. Továbbá a tanulmányi beruházási stratégiákat 

nem hozzák összefüggésbe más nevelési stratégiákkal és a reprodukciós stratégiák rendszerével. Ebből 

törvényszerűen adódik az a paradoxon, hogy a humán tőke teoretikusai arra kárhoztatják magukat, hogy 

figyelmen kívül hagyják a legrejtettebb és társadalmilag leghatékonyabb nevelési beruházást, nevezetesen a 

kulturális tőke transzmisszióját a családban. Amikor a művelődési „képesség‖ és a képzési beruházás közötti 

                                                           
4Ha – mint itt is – magától értetődő fogalmakról beszélünk, ahelyett, hogy használnánk őket, óhatatlanul mindig sematikusak és formálisak 

leszünk, tehát „teoretikusak‖ a szó hagyományos – de hagyományosan el is fogadott – értelmében. 
5Vö. különösen Becker, G. S.: Human Capital, New York: Columbia University Press, 1964. 
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összefüggéseket kutatják, ezzel elárulják, hogy figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy a ,,képesség‖ vagy a 

„tehetség‖ is idő- és kulturális tőkeberuházás terméke.6 És miután a tanulmányi beruházás profitjainak 

feltárásáról van szó, érthetően csak, a „társadalmat‖ mint egészt7 szolgáló nevelési feladatok rentabilitása vagy a 

„nemzeti termelékenységhez‖8 való hozzájárulás érdekli őket. A nevelési feladatoknak ez a tipikusan 

funkcionalista meghatározása nem veszi számításba a nevelési rendszernek a társadalmi struktúra 

reprodukciójában játszott szerepét, miközben az szankcionálja a kulturális tőke öröklését. A „humán tőkének‖ 

ez a fajta meghatározása „humanista‖ konnotációi ellenére sem mentes az ökonomizmustól. Többek között 

figyelmen kívül hagyja, hogy a művelődési tevékenység képzési hozadéka attól a kulturális tőkétől függ, 

amelyet a család előzőleg beinvesztált, és hogy az iskolai végzettségi titulusok gazdasági és szociális hozadéka 

attól az ugyancsak örökölt társadalmi tőkétől függ, amelyet alátámasztásául igénybe vettek. 

a. Inkorporált kulturális tőke 

A kulturális tőke legtöbb sajátossága abból a tényből, fakad, hogy alapvetően testre szabott és valamilyen 

bensővé tételt (inkorporációt) tételez fel. A kultúra inkorporált állapotban – tehát olyan formában, amit a francia 

„culture‖-nek, a német „Bildung‖-nak, az angol „cultivation‖-nek nevez – történő felhalmozását egy elsajátítási 

folyamat előzi meg, amely mivel képzési és tanulási időt igényel, időbe kerül. Az időt a beruházónak 

személyesen kell beruháznia. Éppúgy, ahogy a kisportolt izomzatra vagy a barna bőrre is maga tesz szert az 

ember, a műveltségi tőke elsajátítása sem valósulhat meg idegen személy révén. A képviseleti elv itt kizárt. 

Aki a műveltség megszerzésén dolgozik, önmagán dolgozik, önmagát „műveli‖. Ez azt feltételezi, hogy az 

ember „személyével fizet‖, ahogy a francia mondja. Tehát mindenekelőtt időt ruház be, ugyanakkor egyfajta 

társadalmilag kialakított libidót is, a libido sciendit, ami lemondással, kudarcokkal és áldozatokkal jár. Ebből 

következően a kulturális tőke valamennyi mércéje közül azok a legkevésbé pontatlanok, amelyek a képzettség 

megszerzésének időtartamát veszik mércéül – természetesen feltételezve, hogy ezt nem korlátozzák csupán az 

iskolába járás időtartamára. A primer családi nevelést is számításba kell venni, méghozzá az oktatási piac 

igényeihez viszonyítva vagy pozitív értékként – mint megtakarított időt vagy előnyt –, vagy negatív tényezőként 

mint kétszeresen elvesztegetett időt, mivel a negatív következmények korrigálására még több időt kell 

fordítani.9 

Az inkorporált tőke olyan tulajdon, amely a „személy‖ szilárd részévé, habitusává vált, a „tulajdonlásból‖ itt 

„tulajdonság‖ válik. Az inkorporált és ezáltal elsajátított tőke ezért (ellentétben a pénzzel, a birtoklási 

jogcímekkel vagy akár a nemesi címekkel) nem adható tovább rövid időtáv alatt ajándékozás, öröklés, vétel 

vagy csere útján. Ebből következően a kulturális tőke felhasználása vagy kiaknázása a gazdasági vagy 

társadalmi tőke tulajdonosai számara különösen problematikusnak bizonyul. Akár egyéni mecénásokról van szó, 

akár éppen ellenkezőleg, vállalkozókról, akik valamilyen speciális kulturális szakértelemmel rendelkező 

„kádert‖ foglalkoztatnak (napjaink állami mecénásairól nem is szólva), minduntalan a következő probléma 

vetődik fel: Hogyan lehet megvásárolni ezt az annyira személyhez kötött tőkeformát anélkül, hogy a személyt 

magát megvásárolnák – hiszen ezzel elveszne a függetlenség látszatán nyugvó legitimációs hatás. Hogyan 

valósítható meg a kulturális tőkének az adott vállalkozás számára szükséges koncentrációja anélkül, hogy ezzel 

e tőke hordozóinak koncentrációját is előidéznék, aminek mindenféle nemkívánatos következményei 

lehetnének. 

A kulturális tőke elsajátítása – koroktól, társadalmaktól és társadalmi osztályoktól függően különböző 

mértékben – kifejezetten megtervezett nevelési intézkedések nélkül, tehát teljesen öntudatlanul mehet végbe. Az 

elsajátított kulturális tőkét mindig az első elsajátítás körülményei formálják. Ezek többé-kevésbé észrevehető 

nyomokat hagynak rajta, például egy osztály vagy egy régió tipikus beszédmódját. Ez is meghatározza egy 

kulturális tőke mindenkori értékét, hiszen az egyes szereplők befogadóképességét meghaladóan nem 

halmozható fel. Eltűnik, meghal, ahogyan hordozója is meghal, és elveszti emlékezetét, biológiai képességeit 

stb. Tehát a kulturális tőke sokrétűen kötődik a személyhez, annak biológiai egyedülvalóságához, és a tár-

sadalmi átörökítés útján kerül továbbadásra, ami azonban mindig rejtetten történik és gyakran teljesen 

láthatatlan marad. Mivel a kulturális tőke továbbadásának és átörökítésének társadalmi feltételei sokkal 

rejtettebbek, mint ahogyan ez a gazdasági tőkénél történik, gyakran csupán szimbolikus tőkének tekintik; tehát 

nem ismerik fel valóságos tőke-természetét, ehelyett legitim képességnek vagy autoritásnak tartják, amely 

azokon a piacokon (például a párválasztás piacán) jövedelmez, amelyeken a gazdasági tőke nem kap teljes 

                                                           
6Uo. 63-66. 
7 „Social rate of return‖ (uo. 121.) 
8 „Social gain of education as measured by its effects on national productivity‖ (uo. 155. ). 
9Ez a kijelentés nem foglalja magában az iskolai teljesítménymegítélések értékének elismerését. Mindössze azt állapítja meg, hogy tényleges 

kapcsolat áll fenn egy bizonyos kulturális tőke és az oktatási piac törvényszerűségei között: az oktatási piacon negatívan értékelt 
magatartásoknak más piacokon – elsősorban valószínűleg az iskolai osztályokon belüli társadalmi kapcsolatokban – pozitív értékük lehet. 
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elismerést. Ebből a valóban „szimbolikus logikából‖ következik továbbá, hogy a nagyobb kulturális tőke 

birtoklását „valami különösnek‖ tartják, ezért további anyagi és szimbolikus profitok bázisává válik. Aki 

bizonyos kulturális kompetenciával rendelkezik, például olvasni tud az analfabéták világában, a kulturális tőke 

elosztási szerkezetében betöltött pozíciójánál fogva különlegességi értékkel rendelkezik, amelyből extraprofitot 

nyerhet. Tehát a profit azon része, amely társadalmunkban a kulturális tőke bizonyos formáinak különlegességi 

értékéből fakad, végül is arra vezethető vissza, hogy nem minden egyén rendelkezik mindazokkal a gazdasági és 

kulturális eszközökkel, amelyek lehetővé tennék, hogy gyerekei taníttatása meghaladja azt a minimumot, amely 

adott időpontban a legalacsonyabb piaci értékű munkaerő reprodukálásához szükséges.10 A tőke egyenlőtlen 

elosztása, tehát a teljes mező struktúrája képezi az alapját a tőke speciális hatásainak, nevezetesen, hogy profitot 

lehet általa elsajátítani és olyan játékszabályokat kialakítani, amelyek a lehető legkedvezőbbek a tőke és annak 

újratermelése számára. 

A kulturális tőke szimbolikus hatékonyságának legerősebb alapja azonban kétségtelenül átadásának logikájából 

ered. Egyrészt az objektivált kulturális tőke elsajátításának folyamata (tehát: az ehhez szükséges idő) 

köztudottan az egész családban megtestesült kulturális tőkétől függ elsősorban; másrészt, azonban az is 

köztudott, hogy a kulturális tőkének a legkorábbi gyermekkortól kezdődő felhalmozása – bármilyen hasznos 

tevékenység gyors és könnyű elsajátításának előfeltétele – csak azokban a családokban megy akadálytalanul és 

időveszteség nélkül végbe, amelyek olyan erős kulturális tőkével rendelkeznek, hogy az egész szocializációs 

időszak egyúttal felhalmozási időszak, is. Ebből következik, hogy a kulturális tőke átadása kétségtelenül a 

legleplezettebb tőkeátörökítési forma. Ezért a tőke újratermelési stratégiáinak rendszerében annál nagyobb 

súlyra tesz szert, minél inkább szankcionálják és ellenőrzik társadalmilag a tőkeátadás közvetlen és látható 

formáit. 

Közvetlenül belátható, hogy a gazdasági és a kulturális tőke közötti összekötő kapocs a megszerzésükhöz 

szükséges idő. A családokban felhalmozódó különböző kulturális tőke először az átadási és felhalmozási 

folyamat kezdetének időpontjában okoz különbözőségeket, majd pedig egy hosszadalmas elsajátítási folyamat 

tulajdonképpeni kulturális igényeinek való megfelelés képességében. Ezzel függ szorosan össze az a tény is, 

hogy az egyénnek csak annyi ideje van a kulturális tőke felhalmozására, amennyit a családja szabad, gazdasági 

kényszerektől mentes időként biztosítani tud a számára. 

b. Objektivált kulturális tőke 

Az objektivált kulturális tőkének, számos olyan tulajdonsága van, amelyeket csak az inkorporált, bensővé tett 

kulturális tőkéhez való viszonya alapján lehet meghatározni. A kulturális tőke materiálisan adható át, anyagi 

hordozók (például írások, festmények, műemlékek, hangszerek) révén. Egy festménygyűjtemény például 

ugyanolyan jól átadható, mint a gazdasági tőke – ha nem jobban, hiszen könnyebben elrejthető –, de persze csak 

a tulajdonjog ruházható át. Ezzel szemben az a sajátosság, amely a tulajdonképpeni elsajátítást lehetővé teszi, 

nem (vagy nem szükségszerűen) ruházható át: nevezetesen azok a kulturális képességek, amelyek egy festmény 

élvezetét vagy egy gép használatát lehetővé teszik; ezek a kulturális képességek nem mások, mint inkorporált 

kulturális tőkék, amelyekre az előzőekben leírt átruházási szabályok érvényesek. 

A kulturális javak tehát vagy anyagi elsajátítás tárgyai, ami gazdasági tőkét feltételez, vagy szimbolikusan 

sajátíthatók el, ami inkorporált kulturális tőkét feltételez. Ebből következik, hogy a termelőeszközök 

tulajdonosának meg kell találnia az utat, hogy vagy maga szerezze meg az azok specifikus elsajátításához és 

használatához szükséges inkorporált kulturális tőkét, vagy saját szolgálatába kell állítania ezen kulturális tőke 

birtokosait. Más szavakkal, a gépek birtoklásához elegendő a gazdasági tőke; a hozzájuk kötődő műszaki-

tudományos-kulturális tőke viszont meghatározza azok specifikus célkitűzéseit; ezért csak akkor sajátíthatók el 

és használhatók megfelelően, ha a termelési eszköz birtokosa vagy maga rendelkezik a szükséges inkorporált 

tőkével vagy azt a saját szolgálatába tudja állítani. Kétségtelenül ez az alapja az úgynevezett „káder‖-munkaerők 

ambivalens státusának. Abból a tényből, hogy szigorúan vett közgazdasági értelemben nem a termelőeszközök 

tulajdonosai, és hogy az általuk elsajátított kulturális tőkéből annyiban tudnak csak profitálni, amennyiben azt – 

szolgáltatások vagy termékek formájában – a termelőeszköz-tulajdonosoknak eladják, egyrészt az következik, 

hogy az alul lévőkhöz tartoznak; másrészt ha azt a tényt vesszük figyelembe, hogy egy speciális tőkeforma 

felhasználásából húznak profitot, akkor az uralmon lévők csoportjához kell sorolni őket. Minden arra utal, hogy 

a kulturális tőke tulajdonosainak kollektív hatalma – és ezzel az ennek megszerzéséhez szükséges képzési idő – 

növekszik. Viszont a gazdasági tőke ezzel szemben (mint uralkodó tőkeforma) birtokosai konkurens helyzetbe 

hozhatják a kulturális tőke birtokosait; annál is könnyebben, mivel az utóbbiak az általuk megismert képzési és 

                                                           
10Kevéssé differenciált társadalomban, amelyben a kulturális örökséghez való hozzájutás lehetőségei nagyon egyenlőtlenül elosztottak, az 
inkorporált kultúra nem működik kulturális tőkeként, tehát exkluzív előnyök megszerzésének eszközeként. 
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kiválasztódási feltételek (különösen az iskolákban és a vizsgák során érvényesülő versenylogika) alapján 

egyébként is hajlamosak a konkurenciára. 

Objektivált állapotában a kulturális tőke autonóm és koherens egész formájában jelenik meg, amely – jóllehet 

történelmi tevékenység eredménye – saját törvényeit követi, és ezek függetlenek az egyéni akarattól. Ezért, mint 

a nyelv példája is mutatja, nem korlátozható az egyes cselekvő személyek – vagy akár valamennyi cselekvő 

összességének – inkorporált kulturális tőkéjére. Itt azonban nem szabad elfelejteni, hogy az objektivált kulturális 

tőke mint anyagilag és szimbolikusan aktív és működő tőke csak addig áll fenn, ameddig a cselekvő személyek 

elsajátítják és a konfliktusokban fegyverként vagy eszközként használják fel. Ezen konfliktusok színhelye a 

kulturális termelés (művészet, tudomány stb.) területe, ezen túlmenően pedig a társadalmi osztályok terepe. Itt 

vetik be erejüket a cselekvő személyek, és tesznek szert arra a profitra, amely megfelel az objektivált kulturális 

tőke feletti uralomra való képességük mértékének (azaz inkorporált kulturális tőkéjüknek).11 

c. Intézményesült kulturális tőke 

Az inkorporált kulturális tőke ugyanazon biológiai korlátoknak van alávetve, mint mindenkori birtokosa. Az 

inkorporált kulturális tőke titulusok formájában történő objektiválása azon eljárás, amely kiküszöböli ezt a 

hiányosságot. A titulusa különbséget hoznak létre az állandó bizonyítási kényszer alatt álló autodidakta 

kulturális tőkéjé és azon kulturális tőke között, melyet jogilag olyan titulusok révén ismernek el, illetve 

garantálnak, amelyek (formálisan) függetlenek hordozójuk személyétől. Az iskolai végzettség titulusa a 

kulturális kompetencia bizonyítéka, amely tulajdonosának tartós és jogilag garantált konvencionális értéket 

kölcsönöz. A társadalmi élet boszorkánykonyhája ebből megteremtette a kulturális tőke egyik formáját, melynek 

érvényre jutása viszonylag független nemcsak hordozójának személyétől, de attól a kulturális tőkétől is, 

amellyel az adott időpontban ténylegesen rendelkezik: a kollektív mágia révén a kulturális tőke ugyanúgy 

intézményesül, mint ahogyan Merleau-Ponty szerint az élők gyászszertartások segítségével „intézményesítik‖ 

halottaikat. Gondoljunk például a „concours‖ 12 vizsgaformájára, amely minimális teljesítménykülönbségek 

folytonosságából tartós és durva diszkontinuitásokat hoz létre. A mindent vagy semmit elve alapján lényegi 

különbséget intézményesítenek az utolsó sikeres és az első bukott vizsgázó között, mely megkülönbözteti a 

hivatalosan elismert és garantált kompetenciát az állandó bizonyítási kényszer alatt álló egyszerű kulturális 

tőkétől. Ez az eset világosan megmutatja, milyen teremtő mágia szövetkezik össze ezzel az intézményesült 

hatalommal, azzal a hatalommal, amely az embereket arra ösztönzi, hogy valamit lássanak és elhiggyenek, 

egyszóval valamit elismerjenek. 

Az iskolai végzettség titulusa vagy a tudományos fokozat intézményes elismerést kölcsönöz az adott személy 

által birtokolt kulturális tőkének. Ezáltal többek között az is lehetővé válik, hogy az ilyen titulusok viselőit 

összehasonlítsák vagy akár felcseréljék egymással, amennyiben egymást utódként követik. Egy adott iskolai, 

titulus megszerzéséhez szükséges pénzbeli értékmeghatározásával megállapítható az a „váltóárfolyam‖ is, amely 

a kulturális és a gazdasági tőke közötti konvertibilitást biztosítja. Miután a titulusok a gazdasági tőkének 

kulturális tőkévé való átalakulásából származnak, e címek viselői kulturális értékének meghatározása másokhoz 

képest óhatatlanul ahhoz a pénzbeli értékhez kapcsolódik, amelyért őket a munkaerőpiacon felválthatják; 

ugyanis a képzési beruházásoknak csak akkor van értelme, ha a gazdasági tőkének kulturális tőkévé való eredeti 

átalakítása legalábbis részben objektíve garantált. Miután azonban az iskolai végzettség által garantált anyagi és 

szimbolikus profitok különlegességi értéküktől is függenek, előfordulhat, hogy az idő- és munkabefektetések 

kevésbé bizonyulnak rentábilisnak, mint ahogy eredetileg a kiadásuk idején várták volna. Ebben az esetben a 

kulturális és a gazdasági tőke közötti váltóárfolyam de facto megváltozott. A gazdasági tőkének kulturális 

tőkévé való oda-vissza változtatására vonatkozó stratégiák azon változó tényezők közé tartoznak, melyek 

befolyással voltak az oktatásban lezajlott robbanásra és a tudományos címek inflációjára. Ezeket a stratégiákat a 

különböző tőkeformákra mindenkor érvényes profitesélyek struktúrája határozza meg. 

1.2. 2. A társadalmi tőke 

A társadalmi tőke azon aktuális és potenciális erőforrások összessége, amelyek a kölcsönös ismeretségek vagy 

elismerés többé-kevésbé intézményesült viszonyai tartós hálózatának birtoklásához kapcsolódnak, vagy másként 

kifejezve, olyan erőforrásokról van szó, amelyek az egy csoporthoz való tartozáson alapulnak.13 Az egyes 

                                                           
11Az objektivált kulturális tőke, melynek legtisztább formája az írás, és az inkorporált tőke közötti dialektikus viszonyt túlságosan gyakran 

redukálják „a szellemnek a betű által‖, az „élőnek‖ a „megmerevedett‖ által, az „alkotónak‖ a „rutin‖ által („de la grace par la pesanteur‖) 

való „lealacsonyításának‖ egzaltált tézisére. 
12A „concours‖ francia vizsgaforma, melynél csak a vizsgázók előre meghatározott száma lehet sikeres (a ford.). 
13A társadalmi tőke fogalma sem valamilyen tisztán elméleti munkából származik, még kevésbé gazdasági fogalmak analóg kiterjesztéséből. 

Sokkal inkább a társadalmi hatások elvének megnevezésére szolgál, olyan hatásokra tehát, amelyek az egyéni cselekvések szintjén – ahol a 
statisztikai vizsgálódások törvényszerűen mozognak – világosan megfoghatók ugyan, anélkül azonban, hogy meghatározott cselekvők 
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csoporttagok által birtokolt tőke összessége valamennyiük számára biztosítékul szolgál, és a szó legtágabb 

értelmében véve – hitelképességet kölcsönöz nekik. A társadalmi kapcsolatok a gyakorlatban csak olyan anyagi 

és/vagy szimbolikus csereviszonyok alapján létezhetnek, amelyek fenntartásához hozzájárulnak. Társadalmilag 

is intézményesülhetnek és garanciákat kaphatnak, akár valamilyen közös név felvétele révén, amely egy 

bizonyos családhoz, osztályhoz, törzshöz vagy valamilyen iskolához, párthoz stb. való tartozást jelez, akár 

számos más intézményesülési aktus révén, amelyek egyúttal meg is jelölik az érintetteket és tájékoztatást adnak 

az adott társadalmi tőkeviszony. fennállásáról. Ezáltal ez a viszony kvázi-valóságos létezést nyer, melyet a 

csereviszonyok tartanak életben és erősítenek tovább. A társadalmi tőke alapját képező csereviszonyokban 

elválaszthatatlanul összekapcsolódnak az anyagi és a szimbolikus szempontok. Csak akkor mozgósíthatók és 

tarthatók fenn, ha ez az összekapcsolódás felismerhető. Ezért soha nem korlátozódnak teljesen az objektív 

fizikai (földrajzi) kapcsolatokra vagy a gazdasági és társadalmi közelségre.14 

Ennek megfelelően az egyén által birtokolt társadalmi tőke nagysága egyrészt azon kapcsolatok hálójának 

kiterjedésétől függ, amelyeket ténylegesen mozgósítani tud, másrészt azon (gazdasági, kulturális vagy 

szimbolikus) tőke nagyságától, amelyet azok birtokolnak, akikkel kapcsolatban áll.15 Tehát bár a társadalmi tőke 

nem korlátozható közvetlenül egy meghatározott egyén vagy akár a vele kapcsolatban állók összességének 

gazdasági vagy kulturális tőkéjére, azonban soha nem teljesen független ettől; hiszen a csereviszonyokban 

intézményesült kölcsönös elismerés feltételezi a résztvevők közötti „objektív‖ homogenitás minimumának 

elismerését; ezenkívül a társadalmi tőke multiplikációs hatást gyakorol a ténylegesen rendelkezésre álló tőkére. 

Egy bizonyos csoporthoz való tartozásból eredő profitok egyszersmind az ezen profitokat lehetővé tevő 

szolidaritásnak is alapjai.16 Ez nem azt jelenti, hogy tudatosan erre törekednének – még azokban az esetekben 

sem, amikor bizonyos csoportok, például exkluzív klubok, nyíltan a társadalmi tőke koncentrálására és az 

ebből eredő multiplikációs hatás teljes mérvű kihasználására irányulnak. Az ilyesfajta csoportokhoz való 

tartozásból anyagi profitok származnak, mint például a hasznos kapcsolatokkal járó különféle „szívességek‖, 

továbbá szimbolikus profitok, mint például amelyek egy válogatott és tekintélyes csoport tagjainak kijárnak. 

Egy kapcsolatháló létezése se nem természetes, sem pedig olyan társadalmi „adottság‖, amely valamilyen 

eredeti intézményesítési aktus alapján egyszer és mindenkorra fennáll – gondoljunk például a családok esetében 

a rokoni kapcsolatok genealógiai meghatározására. Ez inkább egy folyamatos intézményesítő tevékenység 

terméke. Az intézményesítési rítusok – melyeket gyakran hibásan iniciatív rítusoknak írnak le – jelentik itt a 

lényeges momentumot. Ere az intézményesítő munkára az anyagi és szimbolikus profitot hozó, tartós és hasznos 

kapcsolatok létrehozása és újratermelése érdekében van szükség.17 Másként kifejezve: a kapcsolatháló azoknak 

az egyéni vagy kollektív beruházási stratégiáknak a terméke, amelyek tudatosan vagy öntudatlanul olyan 

társadalmi kapcsolatok megteremtésére és fenntartására irányulnak, amelyek előbb-utóbb közvetlen haszonnal 

kecsegtetnek. Ennek során különböző véletlen – például szomszédsági, munkahelyi vagy akár rokonok közötti 

kapcsolatok tartós kötelezettségekkel járó, különösen fontos és kiválasztott kapcsolatokká válnak. A 

kötelezettségek alapulhatnak szubjektív érzéseken (elismerés, tisztelet, barátság stb.) vagy intézményesített 

garanciákon (jogi igényeken). Ez abból fakad, hogy bizonyos társadalmi intézmények, melyek valakit rokonná 

(testvér, unokatestvér), nemessé, örökössé, a legidősebbé stb. nyilvánítanak, szimbolikus valóságot hoznak létre, 

amely a beavatottság varázsát hordozza. A beavatottság légkörét állandó cserék (szavak, ajándékok, nők stb. 

cseréje) révén termelik újjá. A kölcsönös ismeretség és elismerés egyszersmind feltétele és eredménye ennek a 

cserének. A csere az elismerés jelét kölcsönzi a kicserélt dolgoknak. A kölcsönös elismeréssel és ezáltal a 

csoporthoz való tartozás elismerésével termelődik újra a csoport; egyúttal rögzülnek határai is, vagyis azok a 

                                                                                                                                                                                     
egyéni tulajdonságainak összességére korlátozódnának. Az ilyen hatások, melyeket a spontán szociológia előszeretettel nevez a 

„kapcsolatok‖ hatásának, különösen jól láthatók azokban az esetekben, amikor különböző egyének nagyjából azonos értékű (gazdasági vagy 

kulturális) tőkével igen különböző eredményeket érnek el, attól függően, hogy mennyire képesek önmaguk érdekében mobilizálni egy 

többé-kevésbé intézményesült és tőkeerős csoport (család, egykori „elit iskolai iskolatársak, előkelő klub, nemesség stb.) tőkéjét. 
14Közismert, hogy a szomszédsági kapcsolatok gyakran az intézményesülés elemi formáit mutatják fel. Béarnban vagy Baszkföldön például 

a szomszédok erőteljesen kodifikált szabályok alapján meghatározott jelzéseket és sajátos funkciókat viselnek, melyek rangok szerint („első 
szomszéd‖, „második szomszéd‖ stb.) differenciálódnak, és különösen a társadalmi élet nagy ceremóniáin, például temetéseken és 

esküvőkön jutnak kifejezésre. De a ténylegesen fennálló kapcsolatok még ebben az esetben sem mindig azonosak a társadalmilag 

intézményesült kapcsolatokkal. 
15A manírokat (viselkedést, beszédmodort stb.) is a társadalmi tőkéhez lehet sorolni, legalábbis annyiban, amennyiben elsajátításuk bizonyos 

módjaira utalnak és ezzel egy többé-kevésbé elismert csoporthoz való eredeti tartozást felismerhetővé tesznek. 
16Ezért nem érthetők meg például teljes mértékben a nemzeti egyenjogúságra törekvő mozgalmak és a nacionalista ideológiák, ha csupán a 
gazdasági profitot vesszük figyelembe, tehát ha csak a vagyonok egy részének a helyi lakosság javára történő újraelosztásából (nemzeti 

tulajdonba vétel) és a jól fizető munkahelyek megszerzéséből eredő, anticipált profitokat tekintjük (vö. Breton, A.: „The Economics of 

Nationalism‖. Journal of Political Economy, 1964/72. 376-386.). Ezek a tisztán gazdasági természetű (diszkontált) profitok csupán a 
privilegizált osztályok nacionalizmusát magyaráznák meg; de ezekhez hozzá kell számítani azokat a reális és közvetlen profitokat is, 

amelyek az illető osztályokhoz való tartozás tényéből (szociális tőke) erednek. Ezek annál nagyobbak, minél lejjebb van valaki a társadalmi 

hierarchiában („szegény fehérek‖), vagy – pontosabban – minél inkább fenyegeti a gazdasági és a társadalmi lecsúszás veszélye. 
17Vö. Bourdieu, P.: „Les rites d'institution‖. Actes de la recherche en sciences sociales, 1982/43. 8-63. 
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határok, amelyeken túl a csoport számára lefektetett cserekapcsolatokra (kereskedelem, asztaltársaság, házasság) 

nem kerülhet sor. Így a csoport minden tagja a csoporthatárok őre: A csoportba kerülő valamennyi új jövevény 

veszélyeztetheti a csoporthoz tartozás kritériumait, hiszen a mésalliance bármely formája megváltoztathatja a 

csoportot, amennyiben megváltoztatja a legitim cserék határait. Ezért teljesen logikus, hogy a legtöbb 

társadalomban a házasságok előkészítése és kivitelezése az egész érintett csoport ügye, nem csupán a 

közvetlenül érintett személyeké; hiszen az új tagoknak a családba, a klánba vagy a klubba való bevezetése koc-

kázatot jelent az egész csoport meghatározása számára, határaival és identitásával együtt, és új 

meghatározásokkal, változásokkal és hamisításokkal fenyeget. Ha, ahogy ez társadalmunkban történik, a család 

elveszti monopolhelyzetét a tartós kapcsolatokat eredményező valamennyi kapcsolat indítványozására – akár 

szankcionálják ezeket társadalmilag, mint a házasságot, akár nem –, ám továbbra is ellenőrzést gyakorolhat ezek 

felett a kapcsolatok felett. A „laissez faire‖ logikájának megfelelően igénybe veheti a legitim kapcsolatok 

támogatását és az illegitimek kizárását célzó valamennyi intézményt. Ezek az intézmények alkalmakat adnak 

(gyűlések, körutazások, vadászatok, bálok, fogadások stb.), helyeket (előkelő lakónegyedek, exkluzív iskolák, 

klubok stb.) vagy gyakorlatokat teremtenek (előkelő sportágak, társasági játékok, kulturális rendezvények stb.). 

Így látszólag véletlenül teszik lehetővé azon egyének találkozását, akik a csoport léte és fennmaradása 

szempontjából annyira homogének, amennyire csak lehetséges. 

A társadalmi tőke újratermeléséhez elengedhetetlen az állandó csereaktusokban megvalósuló szakadatlan 

kapcsolattartás, amely újra és újra megerősíti a kölcsönös elismerést. A kapcsolattartás időbe és pénzbe és 

ezáltal közvetlenül vagy közvetetten gazdasági tőkébe .is kerül. Ez a ráfordítás csak akkor kifizetődő és 

egyáltalán akkor van értelme, ha bizonyos kompetenciát – nevezetesen a származástani összefüggések és a 

megbízható kapcsolatok ismerete, valamint ezek kihasználásának művészete – is belefektetnek. Ez éppolyan 

szilárd része a társadalmi tőkének, mint ezen kompetencia elsajátításának és megőrzésének (szerzett) 

képessége.18 Ez az egyik oka annak, hogy a társadalmi tőke felhalmozásához és fenntartásához szükséges munka 

annál jövedelmezőbb, minél nagyobb ez a tőke maga. Ezért tehetik meg egy örökölt társadalmi tőkére utaló, 

híres családnév viselői, hogy valamennyi alkalmi ismeretségüket tartós kapcsolattá alakítsák át: társadalmi 

tőkéjük teszi különösen keresetté őket. Mivel közismertek, érdemes ismerni őket. Nem szükséges 

bemutatkozniuk valamennyi „ismerősüknek‖, hiszen több ember ismeri őket, mint ahányat ők ismernek. Ezért 

aztán ha egyáltalán kapcsolattartó „munkába‖ kezdenek, az igen jövedelmező. 

Valamennyi csoportban fellelhetők a delegáció többé-kevésbé intézményes formái. Ezek teszik lehetővé, hogy 

egyetlen vagy néhány személy kezében összpontosuljon az összes társadalmi tőke, amelynek alapján a csoport 

(család, nemzet vagy egyesület, párt) létezik. A „plena potestas agendi et loquendi‖-vel ellátott teljhatalmú 

személyt kérik fel rá, hogy a csoportot képviselje, a nevében beszéljen és cselekedjen, és ily módon, a 

mindehhez tartozó tőke alapján olyan hatalmat gyakoroljon, amelynek semmi köze nincs az illető saját 

személyes súlyához. A legelemibb intézményi szinten például a családfőt ismerik el hallgatólagosan egyedüli 

személyként, aki valamennyi hivatalos alkalommal a családtagok nevében szólhat. A diffúz delegációnak ebben 

az esetében a „nagyok‖ arra kényszerülnek, hogy személyesen védelmezzék meg a legjelentéktelenebb 

családtagok becsületét is, elhárítván ezzel a csoport tisztességét fenyegető veszélyt. Az intézményesített 

delegáció által létrehozott társadalmi tőke koncentrációja ezzel szemben azáltal teszi lehetővé az egyéni 

tévedések következményeinek korlátozását, hogy körülhatárolja a felelősségeket, és elismert 

mandátumtulajdonosokat hatalmaz fel rá, hogy az egész csoport tisztességét megvédje, amennyiben a 

kompromittáló egyéneket kizárják vagy kiközösítik. 

Annak megakadályozására, hogy a legitim csoportképviselet monopóliumáért folyó belső versengés a 

csoportképző tőke további felhalmozását veszélyeztesse, a csoporttagoknak egyrészt szabályozniuk kell, hogyan 

válhat valaki taggá, másrészt mindenekelőtt azt is, hogy hogyan válhat valaki a csoport képviselőjévé (küldötté, 

megbízottá, felhatalmazottá stb.) és ezzel egyúttal az egész társadalmi tőke felett rendelkező szentéllyé: A 

képviseleti elv paradoxona, hogy a mindenkori mandátumtulajdonosok a csoport nevében felhalmozott hatalmat 

ezen csoport felett és bizonyos fokig ellene is gyakorolhatják.19 A delegáció és a reprezentáció mechanizmusai 

(mind teátrális, mind jogi értelemben) ezáltal magukban hordozzák a segítségükkel létrehozott társadalmi tőke 

céljától való elidegenedésének elvét. Mert minél nagyobb a csoport és minél kisebb tagjainak hatalma, annál 

inkább válik a delegáció és a reprezentáció a társadalmi tőke koncentrációjának feltételévé – többek között 

azért, mert ezen a módon a különböző és szétszórtan élő egyének sokasága számára válik lehetségessé, hogy 

„emberként cselekedjenek‖, és mert így az emberi élet végességének és az ember időhöz és térhez való 

kötöttségének következményei is leküzdhetők. 

                                                           
18Feltehető, hogy a nagyvilági életre való tehetség (vagy általánosabban a „kapcsolatteremtés‖ képessége) igen egyenlőtlenül van elosztva a 

társadalmi osztályok között – és azonos osztályba való tartozás esetén a különböző társadalmi eredetű egyének között. 
19Kétségtelen, hogy ez különösen azokra a határesetekre érvényes, amikor a delegált által képviselt csoportot az illető maga hozta létre és 
csak általa létezik. 
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A társadalmi tőke célelidegenedésének lehetősége azon a tényen alapul, hogy egy adott csoport összessége 

valamilyen világosan körülhatárolt és mindenki által világosan látható részközösség révén képviselhető, 

méghozzá a szó valamennyi értelmében: a nobilitások, a „közismert emberek‖, a hírességek révén, akik az egész 

közösség nevében beszélhetnek, azt képviselik, és nevében uralmat gyakorolnak. Az effajta reprezentáció 

modellszerű esete a főnemesség. A főnemes az egyénné vált csoport. A csoport nevét viseli, az pedig az ő 

nevét.20 A főnemesek neve és az abban kifejezésre jutó megkülönböztetés egyúttal csoportjuk tagjainak, 

jobbágyaiknak, de országaiknak és kastélyaiknak neve is. A képviselet logikája potenciálisan olyan jelenségekre 

is érvényes, mint a „személyi kultusz‖ vagy a pártoknak, szakszervezeteknek vagy társadalmi mozgalmaknak a 

vezetőikkel való azonosítása. Ez odáig elmegy, hogy a jel a megjelölt dolog helyére, a képviselő az általa 

képviseltek helyére kerül. Ez egyrészt azért van így, mert kiemelkedő személyiségük, hírnevük, nyilvános meg-

jelenésük hatalmuknak fontos, talán leglényegesebb vonása, mely hatalom teljesen szimbolikus, és az ismertség 

és az elismerés logikájának megfelelően alakul; másrészt azért, mert a képviselet – ugyanúgy, ahogyan a 

jelvények vagy a címerek – teremtheti meg vagy merítheti ki azon csoportok teljes realitását, amelyek egyedül a 

képviselet révén létezhetnek társadalmilag hatékonyan.21 

1.3. 3. A tőkeátalakulások 

Másféle tőkefajtákra gazdasági tőke segítségével lehet szert tenni, de csak többé-kevésbé költséges átalakítási 

munkák árán, amelyek az adott területen hatékony hatalomformák előállításához szükségesek. Így vannak 

bizonyos javak és szolgáltatások, amelyek a gazdasági tőke segítségével azonnal és másodlagos költségek 

nélkül megvásárolhatók. Vannak azonban olyanok is, amelyek csak valamilyen társadalmi kapcsolati vagy 

kötelezettségi tőke alapján szerezhetők be. Az ilyen jellegű kapcsolatok vagy kötelezettségek csak akkor 

vehetők igénybe rövid távon, a kellő időpontban, ha már hosszabb ideje fenntartották őket, mintha csak 

öncélúak lennének. Ennek az igénybevétel idején kívül kell végbemennie, tehát valamilyen kapcsolattartó 

munka befektetésével, amelynek szükség esetén hosszú távúnak kell lennie; ugyanis az elvesztegetett idő 

tartama maga az egyik tényező, amely arról gondoskodik, hogy egy egyszerű és közvetlen adósság általános, 

„cím- és szerződésnélküli‖ adósságelismeréssé – tehát elismeréssé – váljék.22 

Így abból a kettős feltevésből kell kiindulni, hogy a gazdasági tőke egyrészt az összes többi tőkefajta alapja, 

másrészt azonban a gazdasági tőke transzformált és travesztált megjelenési formái sohasem vezethetők vissza 

teljesen erre a tőkére, mivel sajátos hatásaikat csak annak arányában tudják kifejteni, amennyire elrejtik (még-

hozzá először is saját tulajdonosuk elől), hogy alapjuk a gazdasági tőke, és ily módon, még ha csak végső fokon 

is, de meghatározza hatásaikat. Ahhoz, hogy megértsük a tőke működésének logikáját, a tőkeátalakulásokat és a 

tőke megtartását meghatározó törvényeket, le kell küzdenünk két egyoldalú és egymással ellentétes szemlélet-

módot: Az egyik az „ökonomizmus‖, amely végső soron minden tőkeformát a gazdasági tőkére redukálhatónak 

tart, ezért figyelmen kívül hagyja a többi tőkefajta sajátos hatékonyságát; a másik a ,,szemiologizmus”melyet 

manapság a strukturalizmus, a szimbolikus interakcionizmus és az etnometodológia képvisel. Ez a társadalmi 

csereviszonyokat kommunikációs jelenségekre szűkíti le, és figyelmen kívül hagyja a gazdaságtatira való 

általános visszavezethetőség durva tényét.23 

                                                           
20A főnemes és az általa reprezentált csoport közötti metaforikus kapcsolat jól látható például, amikor Shakespeare-nél Kleopátrát 

„Egyiptomnak‖ vagy a francia királyt „Franciaországnak‖ nevezik, vagy amikor Racine „Epirusz‖-ról beszél, amelyen Pürrosz királyt érti. 
21Természetesen a társadalmi tőke így kizárólagosan az ismertség és az elismerés logikájában mozog, s így mindig szimbolikus tőkeként 
működik. 
22A félreértések elkerülése érdekében pontosítani kell, hogy az itt tárgyalt befektetések nem szükségszerűen alapulnak tudatos számításon; 

sokkal valószínűbb, hogy az affektív beruházások logikája szerint élik meg őket, azaz egyszerre szükséges és önzetlen kötelességként 
(involvement). Ezzel ellentmondok a történészeknek, akik (még ha olyannyira érzékenyek is a szimbolikus hatások iránt, mint E. P. 

Thompson) hajlamosak úgy gondolni, hogy a szimbolikus gyakorlatok – a púderes parókák és a díszes öltözékek viselése – kizárólag olyan 

uralkodói stratégiák, amelyeket arra szánnak és készítenek, hogy viselőikre (lentről) felnézzenek (intended to be seen). A nagyvonalúságot 

vagy jótékonyságot pedig „az osztálykonfliktus feloldására szolgáló számító cselekedet‖-ként magyarázzák. Ez a naiv materialista felfogás 

megfeledkezik arról, hogy éppen a legbecsületesebb és legönzetlenebb cselekedetek felelhetnek meg a leginkább az objektív érdekeknek. 

Számos cselekvésterület esetében, különösen ahol nagy jelentősége van az önzés és bármiféle számítás tagadásának, azok kapnak csak teljes 
elismerést – és azt a fajta beavatást, ami a sikert meghatározza –, akik befektetéseik közvetlen konformizmusa révén válnak ki, és ezáltal 

őszinteségüket és a mindenkor érvényes alapelvekhez való kötődésüket bizonyítják. Tényleg teljesen hamis volna a racionális stratégia és a 

költségek és a profit cinikus kalkulációjának nyelvét alkalmazni azon habitus „megválasztásának" leírásához, amely a színészt, az írót vagy 
a kutatót a „neki megfelelő" terepre (illetve tárgyhoz, anyaghoz, stílushoz, műfajhoz stb.) elvezeti. Ez így van, jóllehet például egy műfaj, 

egy iskolához vagy speciális területhez való tartozás megváltozása – tehát azok a változások, amelyeket az ember „teljes lelkéből" valósít 

meg – mindig visszaváltozásokként érthetők, amelyek iránya és hajtóereje (melyek gyakran sikerüket is eldöntik) egyfajta beruházási 
érzéktől függ. Annak esélye, hogy ez ne legyen mint ilyen felismerhető, annál nagyobb, minél élesebben kifejlett érzékről van szó. Az 

ártatlanság azok kiváltsága, akik a legotthonosabban mozognak a maguk területén... 
23E két antagonisztikus és egymásnak kölcsönösen alibiként szolgáló álláspont pregnáns voltának megértéséhez elemezni kellene az 
értelmiség által létrehozott önkéntelen profitokat (profits inconscients) és következetlen profitokat (profits d'inconscience). Miközben 

egyesek az ökonomizmusban találnak eszközt arra, hogy önmagukat részt nem vevőknek nyilvánítsák, mivel eltüntetik a kulturális tőkét és 

az összes specifikus profitot, amely az uralmon lévők oldalára állítja őket, addig mások csak a szimbólumok tartományában mozognak, és 
kitérnek a gazdaság – igazán megvetésre méltó – szférájából, ahol minden arra emlékeztet, hogy végső soron őket is gazdasági szempontok 
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Az energiamegmaradás elvéhez hasonlatosan egy adott területen elért nyereségeket szükségszerűen egy másik 

terület költségeivel fedezik; ezért „a gyakorlat általános közgazdaságtanában‖ a pazarlás fogalma felesleges. Az 

általános értékalap, az egyenértékek mértéke itt nem lehet más, mint a szó legtágabb értelmében vett munkaidő. 

A társadalmi energia valamennyi tőkeátváltozáson keresztül ható megmaradásának elve úgy igazolható, ha 

minden egyes esetben elszámoljuk mind a tőke formájában felhalmozott munkát, mind pedig azt a munkát, 

amely az egyik tőkeformából egy másikba való átalakításhoz szükséges. 

Láttuk, hogy például a gazdasági tőke társadalmi tőkévé való átalakítása sajátos munkát igényel. Ennek során 

látszólag ingyen adja ki-ki az időt, a figyelmet, a gondoskodást és a fáradságot. Ezáltal a cserekapcsolat elveszti 

tisztán monetáris jelentését, ami például egy ajándék „személyes‖ kialakításánál történik. Egyidejűleg meg-

változik magának a csereviszonynak az értelme is, amely szorosan „gazdasági‖ nézőpontból tekintve tiszta 

pazarlásnak tűnik, miközben a társadalmi csere átfogó logikájának keretén belül biztos befektetést jelent, 

melynek profitjait előbb vagy utóbb pénzügyi vagy más formában lehet érzékelni. Ugyanez érvényesül a 

gazdasági tőkének kulturális tőkévé való átalakulása során. A kulturális tőke legjobb mércéje kétségtelenül a 

megszerzésére fordított idő. Vagyis a gazdasági tőke kulturális tőkévé való átalakítása olyan időráfordítást 

előfeltételez, amely gazdasági tőke birtoklása révén válik lehetővé. Vagy pontosabban: a kulturális tőke, 

amelynek átadása valójában a családban történik, nem csak a családközösségben rendelkezésre álló kulturális 

tőke jelentőségétől függ, amely csak időráfordítás árán halmozható fel, sokkal inkább attól, hogy mennyi 

felhasználható idő áll rendelkezésre a családban (mindenekelőtt az anyák szabadideje formájában) ahhoz, hogy 

lehetővé váljék a kulturális tőke továbbadása és a munkaerőpiacra való belépés késleltetése. Itt döntő szerepe 

van a család rendelkezésére álló gazdasági tőkének. A munkaerőpiacra való későbbi belépés pedig lehetővé teszi 

az iskolai végzettség és a szakképzettség megszerzését – ez olyan hitel, amelynek hozadéka nem vagy 

mindenesetre csak hosszabb távon garantált.24 

A különböző tőkefajták kölcsönös konvertálhatóságának ténye) a kiindulópontja azon stratégiáknak, amelyek a 

tőke (és a társadalmi térben elfoglalt pozíció) újratermelését a lehető legcsekélyebb tőkeátalakítási költségek 

(átalakítási munka és a vele járó átalakítási veszteségek) segítségével kívánják elérni. A különféle tőkefajták 

reprodukálhatóságuk szerint különböznek egymástól, tehát aszerint, hogy milyen könnyen ruházhatók át. Itt 

egyrészt a tőkeátvitel során fellépő apadási arány mértékéről van szó, másrészt arról, hogy milyen mértékben 

leplezhető el a tőkeátruházás; az apadási kockázat és a leplezési költségek tendenciája, hogy ellenkező 

előjelűek. Mindaz, ami a gazdasági jelleg leplezéséhez hozzájárul, növeli az apadási kockázatot, különösen a 

nemzedékek közötti tőkeátruházás során. A különböző tőkefajták első látásra feltűnő összeegyeztethetetlensége 

ezért jelentős mértékű bizonytalanságot visz be a különböző tőkefajták tulajdonosai közötti valamennyi 

tranzakcióba. Ugyanez a helyzet a társadalmi tőkénél is, amikor is bizonyos hosszú távon hasznos 

kötelezettségek tőkéjéről van szó, ami kölcsönös ajándékok, szívességek, látogatások stb. során jön létre és 

termelődik újra – tehát olyan csereviszonyok révén, amelyek kifejezetten kizárják a számításokat és a 

garanciákat, és ezáltal a „hálátlanság‖ kockázatát idézik fel; hiszen mindig fennáll a veszélye, hogy megtagadják 

valamilyen adósi kötelezettség elismerését, amely egy ilyen jellegű, szerződés nélküli csereviszonyból 

keletkezett. Ugyanígy a kulturális tőke átvitelére jellemző nagyfokú leplezéssel nemcsak a vele járó apadási 

kockázat áll szemben, hanem az a tény is, hogy az iskolai végzettség titulusai a képzési tőke intézményesült 

formái. Ezek nem ruházhatók át (mint a nemesi cím) és nem is vásárolhatók meg (mint a tőzsdei részvények). 

Pontosabban mondva: a kulturális tőke átadása nagyobb titkosság mellett, de nagyobb kockázattal is történik, 

mint a gazdasági tőkéé; mert a kulturális tőke állandó és diffúz átadása a családban éppoly kevéssé tudatos, mint 

amennyire ellenőrizetlen.25 Hatékonyságának kifejtéséhez ezért a kulturális tőke, legalábbis a munkaerőpiacon, 

növekvő mértékben igényli az oktatási rendszer által történő megerősítést, tehát az iskolai titulussá való 

átalakulást: Ugyanis annak arányában, amennyire a tudományos fokozatok – a „hivatalos‖ jelleg 

tulajdonképpeni hatékonyságával ellátva – egyre nagyobb számú pozícióhoz – és elsősorban uralkodó 

                                                                                                                                                                                     
szerint értékelik. (Ezzel nem tesznek mást, mint hogy elméleti szinten termelik újra azt a stratégiát, amellyel az értelmiségiek és a művészek 

értékeiket – értsd a saját értéküket – megpróbálják érvényre juttatni, amennyiben megfordítják a piac törvényét, ahol is az, hogy mije van az 
embernek vagy hogy menynyit keres, tökéletesen meghatározza, hogy mi az ember és hogy mennyit „ér‖.) 
24Valamennyi tőkefajta egyik legnagyobb előnye azon hasznos idő mennyiségének növekedése, amelyet a helyettesítés különböző formái 

révén mások idejének elsajátítása tesz lehetővé (szolgáltatások formájában). Ez felveheti a növekvő szabadidő formáját, azon 
tevékenységekre való időráfordítás korlátozásának függvényében, amelyek közvetlenül az otthoni csoportlét reprodukciójához szükséges 

eszközök előállítását célozzák; vagy pedig a munkaidő kihasználását teszi intenzívebbé az idegen munka vagy eszközök és módszerek 

kihasználása révén, amelyek csakis képzés, tehát időráfordítás árán elérhetők: „időt nyerünk‖ (például a gyorsabb közlekedési eszközökkel, 
a munkahelyhez közelebbi lakással). A szegények pénzmegtakarításának pedig időveszteség az ára – a barkácsolás, a leszállított árú vagy 

olcsóbb termékek felkutatása mind hosszabb utakba, várakozási időkbe stb. kerül. 
25Ezért az a látszat alakul ki, mintha az oktatási rendszer által elismert különböző titulusok, fokozatok felosztása kizárólag természetes 
tulajdonságok megoszlásán alapulna. 
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pozícióhoz – való legitim hozzájutás előfeltételévé válnak, az oktatási rendszer arra hajlik, hogy a 

családközösségtől egyre inkább elvonja a hatalom és a privilégiumok átadásának monopóliumát.26 

Az elsajátítás önkényes jellege sehol sem nyilvánul meg annyira világosan, mint a tőkeátadásnál, mindenekelőtt 

az utódlásnál, minden hatalom egyik kritikus momentumánál. Ezért minden reprodukciós stratégia óhatatlanul 

legitimációs stratégia is, amely arra irányul, hogy szentesítse mind az exkluzív elsajátítást, mind annak repro-

dukcióját. A szubverzív kritika ezért azzal támadja az uralkodó osztályt, hogy átöröklési elvét bírálja. 

Megvilágítja, hogy maguk a nemesi címek is éppolyan önkényesek, mint átöröklésük. Amikor azonban feltárják, 

hogy az intézményes mechanizmusok, mint például az örökösödési törvények, azt célozzák, hogy a hatalom és a 

privilégiumok hivatalos és közvetlen átadását szabályozzák, ugyanakkor növekszik a tőketulajdonosok azon 

érdeke, hogy olyan reprodukciós stratégiákat vegyenek igénybe, amelyek a tőkeátadás fokozottabb leplezését 

biztosítják. Mivel itt a tőkefajták konvertibilitását kell igénybe venni, ennek ára egy nagyobb tőkeveszteség. 

Minél inkább akadályozzák vagy fékezik a gazdasági tőke hivatalos átruházását, annál erősebben határozza meg 

a társadalmi struktúra újratermelését a tőkének a kulturális tőke különböző formáiban megvalósuló rejtett 

körforgalma. Ebben különös jelentőségre tesz szert az oktatási rendszer – ez a saját funkciója leplezésére 

különösen képes reprodukciós eszköz –, miközben a kívánatos pozíciók elérésére jogosító társadalmi címek 

piaca egységesedik. 

2. Pierre Bourdieu: A társadalmi tér és a csoportok 
keletkezése27

 

A társadalmi tér elméletének kidolgozása több ponton is szakítást feltételez a marxista elmélettel. Először is 

szakítani kell azzal a hajlamunkkal, hogy előnyben részesítsük a dolgokat – jelen esetben azokat a valóságban 

létező csoportokat, amelyek számát, határait, tagjait stb. meg akarjuk határozni – a viszonyokkal szemben; 

valamint azzal az intellektualista illúzióval, amelynek hatására az elméletben megjelenő, a szociológus által 

megalkotott osztályt valóságos osztálynak, ténylegesen mozgósított csoportnak véljük. Másodsorban szakítani 

kell az ökonomizmussal, amely arra késztet, hogy a többdimenziós társadalmi mezőt kizárólag a gazdasági 

mezőre, a gazdasági termelés viszonyaira redukáljuk, amely viszonyok így a társadalmi helyzet koordinátáiként 

jelennek meg. Végül pedig szakítanunk kell az objektivizmussal is, amely kéz a kézben jár az 

intellektualizmussal, és arra ösztönöz, hogy figyelmen kívül hagyjuk a különböző mezőkben zajló szimbolikus 

harcokat, amelyekben a társadalmi világ reprezentációja, és különösen a mezőkön belüli, illetve a különböző 

mezők közötti hierarchia meghatározása a tét. 

Nyilvánvaló, hogy könnyedén csökkenthetném a köztem és Marx között meglevő különbséget, például azáltal, 

hogy a „termelési viszonyokban elfoglalt hely‖ fogalmát Marx olyan strukturalista „olvasata‖ révén húznám 

közelebb magamhoz, amelynek eredménye a mai ízlésnek megfelelő, Marxnál is marxistább Marx lenne, s ily 

módon lehetőségem nyílna arra, hogy a hívők köréhez való tartozás által biztosított jutalmat az eretnek 

elkülönüléséből fakadó haszonnal ötvözzem. De akár tudunk róla, akár nem, akár akarjuk, akár nem, 

mindannyiunkban olyannyira ott munkálnak a Marx által hátrahagyott problémák, valamint az általa adott rossz 

válaszok is – magában való osztály, magáért való osztály, munkásosztály és proletariátus, és így tovább – hogy 

meg kell próbálnunk az árral szemben úszni. 

2.1. 1. A társadalmi tér 

A szociológia mindenekelőtt társadalmi topológia. Ezért a társadalmi világ olyan (többdimenziós) térként 

ábrázolható, amely megkülönböztetési, illetve elosztási alapelvek szerint épül fel; ezeket az alapelveket pedig az 

adott társadalmi világban aktív, vagyis hordozóit ebben a világban erővel, hatalommal felruházni képes 

tulajdonságok halmaza alkotja. A cselekvőket és a cselekvők csoportjait tehát az a viszonylagos pozíció 

határozza meg, amelyet ebben a térben foglalnak el. Mindegyikük egy adott pozícióba vagy szomszédos 

pozíciók meghatározott csoportjába (vagyis a tér egy meghatározott részébe) tartozik, és a valóságban nem 

igazán lehetséges – még ha elgondolható is –, hogy ebben a térben valaki egyidejűleg két, egymással ellentétes 

                                                           
26A tulajdon és a befektetések diverzifikálása globális stratégiájának keretében – melynek révén a biztonság és a rentabilitás legmagasabb 
fokát kellene biztosítani – az uralmon lévő frakciók arra törekednek, hogy egyre több teret engedélyezzenek a nevelésre fordított 

befektetéseknek. Természetesen ennek során sokféle eszközük van az iskolai osztályzatok megkerülésére. Eltekintve attól, hogy a gazdasági 

tőke közvetlen átadása mindig az egyik legfontosabb újratermelési eszköz, az iskolai szankciók hatása a társadalmi tőke hatásai révén 
(„protekció‖, „nyomás‖, „kapcsolatok‖ stb.) korrigálható. Az iskolai végzettség sohasem működik olyan tökéletesen, mint a pénz; mivel 

soha nem választható el mindenkori tulajdonosától, annál értékesebb, minél több eszköze van az értékesítésére. Ez különösen a társadalmi 

struktúra legkevésbé rigid szektoraiban érvényes. 
27 The Social Space and the Genesis of Groups. Theory and Society, 14. évf., 6. sz., 1985, 723–744. old. 
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pozíciót foglaljon el. Amennyiben a tér alkotóelemeiként kiválasztott tulajdonságok aktív tulajdonságok, az 

adott teret erőtérként is leírhatjuk, vagyis objektív hatalmi viszonyok olyan halmazaként, amely kényszerként 

nehezedik mindenkire, aki a mezőbe belép, és amely nem redukálható sem az egyes cselekvők szándékaira, sem 

pedig a közöttük zajló közvetlen interakciókra.28 

Azok az aktív tulajdonságok, amelyek a társadalmi tér felépítésének alapelveit képezik, a hatalomnak és a 

tőkéknek a különböző mezőkben érvényes formái. A tőke – amely létezhet objektivált formában (anyagi 

tulajdon formájában) vagy, a kulturális tőke esetében, inkorporált állapotban, és amely jogi védettséget is 

élvezhet – hatalmat jelent a mező felett (egy adott pillanatban); pontosabban szólva, a múltbeli munka 

eredményeképpen felhalmozott termékek (főként a termelési eszközök összessége) felett, és ezáltal a javak egy 

adott típusának előállítását biztosító mechanizmusok, s így végső soron a jövedelmek és profitok összessége 

felett is. A különböző tőkeformák, akárcsak a kártyajátékban az aduk, hatalmat jelentenek, ami meghatározza a 

profitszerzés esélyeit egy adott mezőben (valójában minden mezőhöz vagy almezőhöz a tőke egy adott formája 

tartozik, amely abban a játékban hatalomként vagy tétként jelenik meg). Mindazon játékokban, például, 

amelyekben a kulturális tőke használata elfogadott, a kulturális tőke mennyisége meghatározza a profitszerzés 

esélyeit mindenki számára, s így hozzájárul a pozíciók kijelöléséhez a társadalmi térben (annak függvényében, 

hogy ezt a pozíciót a kulturális mezőben elért siker összességében mekkora mértékben határozza meg) – és 

ugyanez, mutatis mutandis, a gazdasági tőkére is igaz lenne. 

Egy adott cselekvő pozícióját a társadalmi térben tehát az határozza meg, hogy a különböző mezőkben milyen 

pozíciókat foglal el, vagyis az, hogy abból a hatalomból, amely ezekben a mezőkben érvényes, mekkora 

mértékben részesedik. A hatalmat elsősorban a gazdasági tőke (és annak különböző formái), a kulturális tőke és 

a társadalmi tőke, valamint a szimbolikus tőke jelenti. A szimbolikus tőke, amit általában presztízsnek, 

hírnévnek stb. neveznek, nem más, mint a többi tőkefajta legitimként észlelt és elismert formája. Mindezek 

alapján megalkothatjuk a társadalmi mező egészének leegyszerűsített modelljét, amely lehetővé teszi az egyes 

cselekvők pozíciójának megragadását a versengés minden lehetséges terében (figyelembe véve, hogy noha 

minden egyes mezőnek megvan a maga logikája és hierarchiája, a különböző tőkefajták között kialakuló 

hierarchia, valamint a tőkeállományok közötti statisztikai kapcsolat eredményeképpen a gazdasági mező 

hajlamos rákényszeríteni saját logikáját a többi mezőre). 

A társadalmi mező pozíciók többdimenziós tereként írható le úgy, hogy minden aktuális pozíciót egy 

többdimenziós koordinátarendszerben határozunk meg, amelynek értékei a különböző releváns változók 

értékeinek felelnek meg. Így a cselekvők eloszlását az egyik dimenzióban az általuk birtokolt tőke 

összmennyisége, míg a másik dimenzióban az általuk birtokolt tőke összetétele határozza meg – vagyis az, hogy 

a különböző tőkefajták a birtokukban lévő összes tőkemennyiségen belül mekkora részarányt képviselnek.29 

Adott pillanatban és adott társadalmi mezőben a különböző (inkorporált vagy materiális) tőkefajták – mint a 

felhalmozott társadalmi munka tárgyiasult termékének elsajátítására alkalmas eszközök – eloszlása határozza 

meg a társadalmi cselekvők közötti (társadalmilag elismert vagy jogilag szavatolt, tartós társadalmi státuszokban 

intézményesült) hatalmi viszonyokat; a társadalmi cselekvőket magukat pedig az e viszonyokban elfoglalt 

objektív pozíciójuk definiálja. Ez az eloszlás határozza meg a különböző mezőkön belül az aktuális vagy 

potenciális hatalmat és a mezők által biztosított specifikus profithoz való hozzájutás esélyét.30 

                                                           
28 Azt gondolhatnánk, hogy már azáltal szakítottunk a szubsztancializmussal és viszonyokban kezdtünk el gondolkodni, hogy valós 

interakciókat és cseréket tanulmányozunk. (Pedig a gyakorlatban megfigyelhető szolidaritás, akárcsak a gyakorlatban megfigyelhető 

rivalizálás, amely a közvetlen érintkezésen és interakción – a szomszédságon – alapul, akadályozhatja azoknak a szolidaritásoknak a 

meghatározását, amelyek az elméleti térben meglevő közelségen alapulnak.) 
29 A statisztikai elemzés ezt az erőviszonyt csak a tulajdon különféle formáiként képes megragadni, amelyek a gazdasági, a kulturális vagy a 

társadalmi tulajdonhoz kapcsolódó jogcímek – ingó vagy ingatlan vagyont illető tanúsítványok, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, 

főnemesi rangok, stb. – révén olykor jogilag is szentesítve vannak. Ez ad magyarázatot a társadalmi osztályok empirikus vizsgálata és azon 
elméletek közötti kapcsolatra, amelyek a társadalmi struktúrát az elsajátítás eszközeitől való távolság (Halbwachs kifejezésével „a kulturális 

értékek magjától való távolság‖) terminusaiban leírt rétegződésként gondolják el, ahogy azt Marx is teszi, amikor „tulajdonnélküli tömegről‖ 

beszél. 
30 Egyes társadalmi univerzumokban a felosztási elvekhez, amelyek – mint a tőke nagysága és struktúrája – a társadalmi tér struktúráját 

meghatározzák, a gazdasági és a kulturális tulajdontól viszonylag független felosztási elvek társulnak, mint az etnikai vagy a felekezeti 

hovatartozás. A cselekvők eloszlását ilyenkor két, egymástól részben független tér találkozása határozza meg: egy olyan etnikai csoport, 
amely az etnikai csoportok terében alacsony pozíciót foglal el, minden mezőben, még legfelül levőben is képes lehet pozíciókat elfoglalni, 

de a magasabb pozíciót elfoglaló etnikai csoportoknál kisebb arányban. Így minden etnikai csoport leírható tagjainak társadalmi pozíciója, 

pozícióik szóródásának mértéke, valamint a szóródás ellenére meglevő társadalmi integrációjának foka alapján. (Az etnikai alapú 
szolidaritás lehetőséget teremthet bizonyosfajta kollektív mobilitásra). 
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Az ebben a térben elfoglalt pozíciók ismerete információt hordoz a cselekvők belső tulajdonságaival 

(helyzetével) és relációs tulajdonságaival (pozíciójával) kapcsolatban.31 Ez különösen világos a köztes vagy 

középső pozíciókat elfoglalók esetében, akik átlagos vagy közepes értéket képviselő tulajdonságaik mellett 

legtipikusabb tulajdonságaik jelentős részét annak köszönhetik, hogy a mező két pólusa között, a tér semleges 

pontjában foglalnak helyet, s így a két szélső pozíció között egyensúlyi helyzetben vannak. 

2.2. 2. A papíron létező osztályok 

A pozíciók terének ismeretében lehetségessé válik a szó logikai értelmében vett osztályok, vagyis olyan 

cselekvőkből képzett halmazok elkülönítése, akik hasonló pozíciót foglalnak el és akiknek, mivel hasonló 

helyzetben vannak és hasonló hatások érték őket, minden esélyük megvan arra, hogy hasonló beállítódásaik és 

érdekeik legyenek, és ebből adódóan hasonló gyakorlatokat alakítsanak ki és hasonló álláspontokat foglaljanak 

el. Ez a „papíron létező osztály‖, az elméletekre jellemző módon elméletileg létezik: ha teljes mértékben 

olyasféle magyarázó célú osztályozási rendszer terméke, amilyen a zoológusoké vagy a botanikusoké, akkor 

lehetővé teszi az osztályozott dolgok gyakorlatainak és tulajdonságainak megmagyarázását és előrejelzését – ide 

értve a csoportba szerveződés gyakorlatait is. Nem valós, aktuálisan létező osztályról, vagyis nem egy 

csoportról, egy harcra mozgósított csoportról van itt szó; amiről beszélünk, azt legfeljebb valószínűségi 

osztálynak lehetne nevezni, amennyiben olyan cselekvőkből áll, akiknek a megszervezése vagy mozgósítása 

kevesebb akadályba ütközik, mint a cselekvők bármely egyéb halmazáé. 

Így a nominalista relativizmussal szemben – amely puszta elméleti képződményeknek tekintve a társadalmi 

különbségeket, semmissé teszi őket – ki kell jelentenünk, hogy létezik olyan objektív tér, amely meghatározza, 

hogy mi illik össze és mi nem, mi van közel és mi van távol. A megérthető dolgok realizmusával (vagy a 

fogalmak tárgyiasításával) szemben pedig ki kell jelentenünk, hogy a társadalmi térben egymástól (például a 

társadalmi tér struktúráját egyedüliként feltárni képes statisztikai elemzés céljából) elkülöníthető osztályok 

valódi csoportokként nem léteznek, noha megmagyarázzák annak valószínűségét, hogy adott egyének valóban 

csoportokba szerveződjenek, hogy (a homogámia elve alapján) családot, klubokat, szervezeteket és 

szakszervezeti vagy politikai „mozgalmakat‖ hozzanak létre. Ami valóban létezik, az nem más, mint a viszonyok 

tere, amely ugyanolyan valóságos, mint a földrajzi értelemben vett tér, és amelyben a helyváltoztatásért 

munkával, erőfeszítésekkel és mindenekelőtt idővel kell fizetni (a felfelé mozgás jelentése a felemelkedés, a 

felfelé kapaszkodás, s az ezen erőfeszítésekért járó megbélyegzés, stigmatizálás). A társadalmi térben a távolság 

mércéje ugyancsak az idő (például a felemelkedéshez vagy a tőkekonverzióhoz szükséges idő). Annak 

valószínűsége pedig, hogy a cselekvők apparátussal és szóvivővel is rendelkező szervezett mozgalmakba 

tömörüljenek (vagyis ami ahhoz kell, hogy „osztályról‖ lehessen beszélni), fordítottan arányos az ebben a térben 

mérhető távolsággal. Noha bizonyos cselekvők, akár valóságos, akár névleges csoportba rendezésének 

valószínűsége – egy erre kijelölt képviselőjük hatalmának köszönhetően – nagyobb, ha a társadalmi térben 

közelebb vannak egymáshoz és egy szűkebb, s ezért homogénebb logikai osztályba tartoznak, azok 

egybetömörülése, akik a legközelebb vannak egymáshoz, sosem szükségszerű (hiszen a közvetlen versengés 

falat húzhat közéjük), ahogyan azoké, akik a lehető legtávolabb vannak egymástól, sosem lehetetlen. Bár 

nagyobb esély van a munkások halmazának, mint a munkások és főnökök vegyes halmazának mozgósítására, 

nemzetközi válsághelyzetben például lehetségessé válhat olyan csoport megszerveződése, amelynek alapját a 

nemzeti identitás képezi (részben azért, mert saját specifikus történelméből adódóan minden nemzet társadalmi 

terének sajátos struktúrája alakult ki – például a gazdasági mezőn belüli hierarchikus távolságok tekintetében). 

Ahogyan a „létező‖ Arisztotelész felfogásában, úgy a társadalmi világ is többféleképpen írható le és 

konstruálható meg. Gyakorlatilag különféle szemléleti és felosztási elvek – például etnikaiak – szerint lehet 

megragadni, meghatározni, megkonstruálni. De a tőkeeloszlás alapján megkonstruált tér struktúrájába illeszkedő 

csoportok nagy valószínűséggel stabilak és tartósak lesznek, míg a másfajta csoportosulási formák folyamatosan 

ki vannak téve a belső ellentét és a szakadás veszélyének, amelyek a társadalmi tér nagy távolságaiból adódnak. 

Amikor társadalmi térről beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy nem lehetséges akárkit akárkivel egy csoportba 

sorolni, csak ha az alapvető, különösen gazdasági és kulturális természetű különbségeket figyelmen kívül 

hagyjuk. De ez sosem zárja ki teljesen annak lehetőségét, hogy cselekvőket más (például etnikai vagy nemzeti) 

felosztási elvek alapján soroljunk csoportokba – ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek általában a 

legalapvetőbb elvekhez kapcsolódnak,ahogy maguk az etnikai csoportok is valamiféle hozzávetőleges 

                                                           
31 Ehhez lásd Pierre Bourdieu: Osztályhelyzet és osztálypozíció. In: Ferge Zsuzsa (szerk.): Francia szociológia. KJK, Bp., 1971, 402–432. 
old. – A szerk. 
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hierarchiába rendeződnek a társadalmi térben, mint például az Egyesült Államokban (az alapján, hogy melyik 

csoport milyen régen vándorolt be).32 

Ez jelenti az első szakítást a marxista hagyománnyal. A marxizmus rendszerint vagy sommásan egyenlőségjelet 

tesz a konstruált osztály és a valós osztály közé (másképpen fogalmazva, ahogy azt Marx Hegel szemére vetette: 

összetéveszti a logika dolgait a dolgok logikájával); vagy pedig, amikor a kettő között mégis különbséget tesz, 

szembeállítva egymással az objektív feltételekre alapozott „magában való osztályt‖ és a szubjektív tényezőkön 

alapuló „magáért való osztályt‖, akkor az egyikből a másikba való átmenetre koncentrál (amit mindig 

kifejezetten ontológiai előrehaladásként ünnepel), és olyan logikát követ, amely vagy teljesen determinisztikus, 

vagy teljességgel voluntarisztikus. Az első esetben az átmenet logikai, mechanikus vagy szerves 

szükségszerűségként jelenik meg (a proletariátus magában való osztályból magáért való osztállyá alakulása úgy 

van bemutatva, mint ami az idő múlásával, „az objektív feltételek megérésével‖ szükségszerűen bekövetkezik); 

a második esetben pedig olyan „öntudatra ébredés‖, „tudatossá válás‖ (prise de conscience) hatásaként jelenik 

meg, amelyet az elméletnek, a Párt felvilágosult vezetése alatt bekövetkező „megismeréseként‖, „tudottá 

válásaként‖ (prise de connaissance) értelmeznek. Egyik esetben sincs említés arról a titokzatos alkímiáról, 

amely révén egy „harcot vívó csoport‖, egy megszemélyesített közösség, egy történelmi cselekvő, kijelölve a 

maga számára saját céljait, kiemelkedik az objektív gazdasági feltételekből. 

A bűvész ügyes kézmozdulatokkal eltünteti a legalapvetőbb kérdéseket. Először is magának a politikának, azon 

cselekvők sajátos cselekvésének a kérdését, akik az „osztály‖ teoretikus meghatározása nevében kijelölik az 

osztály tagjai számára az utóbbiak „objektív‖ – vagyis teoretikus – érdekeiknek hivatalosan leginkább 

megfelelő célokat; és a munka kérdését, amely által megteremtik, ha nem is a mozgósított osztályt, de legalább 

az osztály létezésébe vetett és az osztály szóvivőinek autoritást kölcsönző hitet. Másodsorban pedig eltünteti azt 

a kérdést, hogy milyen viszony van a társadalomtudós által (a zoológushoz hasonló módon) kialakított, 

tudományosságra törekvő osztályozási rendszer és a cselekvők által, mindennapi életük során folyamatosan 

újraalkotott osztályozási rendszer között, amelynek segítségével arra törekszenek, hogy módosítsák saját 

pozíciójukat az objektív osztályozáson belül, vagy pedig magukon az osztályozás hátterében meghúzódó 

alapelveken változtassanak. 

2.3. 3. Politikai harc és a társadalmi világ észlelése 

A leghatározottabban objektivista elméletnek magába kell foglalnia a cselekvőknek a társadalmi világgal 

kapcsolatos képzeteit; pontosabban figyelembe kell venniük azt, hogy a cselekvők mennyiben járulnak hozzá a 

társadalmi világról alkotott képnek, és ezen keresztül magának a társadalmi világnak a létrehozásához azon 

reprezentációs munka révén (a „reprezentáció‖ szó minden lehetséges értelmében33), amelyet folyamatosan 

annak érdekében végeznek, hogy saját világszemléletüket vagy a világban elfoglalt saját pozíciójuk szemléletét 

– társadalmi identitásukat – másokra kényszerítsék. A társadalmi világ észlelése kettős társadalmi strukturálódás 

terméke: „objektív‖ oldaláról nézve azért rendelkezik társadalmi struktúrával, mert a cselekvőkhöz vagy az 

intézményekhez kapcsolt tulajdonságok nem mindentől függetlenül válnak az észlelés tárgyává, hanem nagyon 

eltérően valószínű kombinációkban (és, csakúgy ahogy a tollas állatoknak nagyobb valószínűséggel van 

szárnyuk, mint azoknak, amelyek testét szőr borítja, a jelentős mennyiségű kulturális tőke birtokosai is nagyobb 

valószínűséggel járnak múzeumba, mint azok, akik nem rendelkeznek ilyen tőkével); „szubjektív‖ oldaláról 

nézve pedig azért strukturált, mert az észlelési és értékelési sémák, amelyek az adott pillanatban rendelkezésre 

állnak, és különösen azok, amelyek a nyelvbe vannak belegyökerezve, korábbi szimbolikus harcok termékei, és 

– többé vagy kevésbé átalakított formában – a szimbolikus erőviszonyokat jelenítik meg. A társadalmi világ 

tárgyai többféleképpen is észlelhetők és leírhatók, mert – akárcsak a természeti világ tárgyai – bizonyos fokig 

mindig meghatározatlanok és homályos körvonalúak, ami többek között annak köszönhető, hogy még a 

tulajdonságok legállandóbb kombinációi is csak egymással felcserélhető jellemzők statisztikai kapcsolatán 

alapulnak; továbbá annak is, hogy történetileg meghatározott dolgokról lévén szó, az idő során változásokon 

mehetnek keresztül, és így jelentésük, amennyiben a jövő függvénye, maga is fel van függesztve, úgyszólván a 

levegőben lóg, és ebből adódik viszonylagos meghatározatlansága. Ez a játékszerűség, ez a bizonytalanság 

képezi a világnézetek pluralitásának alapját, amely pluralitás a nézőpontok sokféleségéhez és mindazon 

szimbolikus hatalmi harcokhoz kapcsolódik, amelyek a világ legitim szemléletének kialakításáért és másokra 

kényszerítéséért folynak; pontosabban szólva, mindazokhoz a kognitív „kitöltő‖ stratégiákhoz, amelyek azáltal 

teremtik meg a társadalmi világ tárgyainak jelentését, hogy a múltra vagy a jövőre hivatkozva túllépnek a 

                                                           
32 Ugyanez vonatkozik a földrajzi és a társadalmi tér viszonyára. A kettő sosem esik teljesen egybe, mindazonáltal számos olyan különbség, 
amelyet általában a földrajzi tér hatásának tekintünk (például centrum és periféria szembenállása), valójában a társadalmi térben 

megfigyelhető távolságokra, vagyis a különböző tőkefajtáknak a földrajzi térben megfigyelhető egyenlőtlen eloszlására vezethetők vissza. 
33 A francia représentation-t kontextustól függően reprezentációnak, képviseletnek vagy képzetnek fordítjuk, mivel a szövegben Bourdieu a 
szó többféle jelentésével játszik. – A ford. 
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közvetlenül látható attribútumokon. Ez a hivatkozás lehet implicit és hallgatólagos, annak megfelelően, amit 

Husserl protenciónak és retenciónak nevez, vagyis az előre- és visszatekintés gyakorlati formája, amely nem 

posztulálja sem a jövőt, sem a múltat mint olyat; és lehet explicit, mint például a politikai harcokban, amelyben 

a múltat – a jelen szükségleteihez igazított múlt retrospektív rekonstrukcióján keresztül34 –, és főként a jövőt – a 

kreatív előrejelzés révén – szüntelenül segítségül hívják a jelen mindig nyitott jelentésének körvonalazásához és 

meghatározásához. 

Annak hangsúlyozása, hogy a társadalmi világ észlelése konstrukciós műveletet feltételez, korántsem jelenti a 

megismerés intellektualista elméletének elfogadását: a társadalmi világ megtapasztalása és az ennek hátterében 

meghúzódó konstrukciós művelet nagyrészt a gyakorlatban, vagyis az explicit értelmezés és a verbális kifejezés 

szintje alatt zajlik. Az „osztálytudat‖ marxista fogalma helyett inkább „osztály-tudatalattiról‖ kellene 

beszélnünk, mivel a társadalmi térben elfoglalt pozíció érzékelése (amit Goffman „a saját hely érzékelésének‖ 

nevez) nem más, mint a társadalmi struktúra egészében való eligazodás gyakorlati képessége, amely a struktúrán 

belül elfoglalt pozíció érzékelésén keresztül nyilvánul meg. A társadalmi világ észlelésének kategóriái – 

legalapvetőbb vonásaikat tekintve – a társadalmi tér objektív struktúráinak internalizációjából, inkorporációjából 

származnak. Ebből adódóan a cselekvőket arra késztetik, hogy a társadalmi világot olyannak fogadják el, 

amilyen, vagyis hogy természetesnek tekintsék ahelyett, hogy fellázadnának ellene, és más, akár ellentétes 

előjelű alternatívákat szegeznének szembe vele. Amikor érzékeljük a helyünket, azt is érzékeljük, hogy mit 

„engedhetünk meg magunknak‖ és mit nem, ez pedig saját helyünk hallgatólagos elfogadását is feltételezi, a 

határok érzékelését („ez nem nekünk való‖ stb.), vagy – ami valójában ugyanezt jelenti – azoknak a 

távolságoknak az érzékelését, amelyeket jelezni kell, meg kell tartani és másokkal meg kell tartatni. És ez annál 

inkább így van, minél ridegebbek a létfeltételek, minél kíméletlenebbül nyilvánul meg a valóságelv. (Ebből 

következik az a mély realizmus, ami az alávetettek világnézetét általában jellemzi; noha a konzerválás egyfajta 

társadalmilag konstituált ösztöneként működik, csak akkor tűnhet konzervatívnak, ha kívülről, és ebből adódóan 

normatív módon tekintenek azok „objektív érdekeire‖, akiket ez a világnézet hozzásegít az életben maradáshoz 

vagy a túléléshez.)35 

Amennyiben az objektív hatalmi viszonyok hajlamosak újratermelni önmagukat azokban a társadalmi világról 

formált nézetekben, amelyek hozzájárulnak e viszonyok tartósságához, ez abból adódik, hogy a világnézetet 

strukturáló elvek a társadalmi világ objektív struktúráiban gyökereznek: a hatalmi viszonyok az emberek 

elméjében is jelen vannak, e viszonyok észlelési kategóriáinak formájában. Ugyanakkor a társadalmi világ 

tárgyait jellemző bizonytalanság és elmosódottság mértéke, valamint a rájuk vonatkozó észlelési és értékelési 

sémák gyakorlati, prereflexív és implicit jellege az az arkhimédészi pont, amely a valódi politikai cselekvésre 

objektív módon lehetőséget nyújt. A politikai harc legfőbb tétjét a társadalmi világ ismerete képezi, pontosabban 

azon kategóriáké, amelyek ezt az ismeretet lehetővé teszik; olyan hatalmi harcról van szó, amelyben 

szétválaszthatatlanul összekeveredik elmélet és gyakorlat, és amelynek célja a társadalmi világ konzerválása 

vagy megváltoztatása azon kategóriák konzerválása vagy megváltoztatása révén, amelyek e világ észlelésének 

alapját képezik. 

A képesség arra, hogy entitások létét explicitté tegyük, hogy nyilvánosságra hozzunk, kinyilvánítsunk (vagyis 

objektiválttá, láthatóvá és akár hivatalossá tegyünk) valamit, ami korábban nem bírt objektív és kollektív léttel – 

tehát rossz közérzetként, aggodalomként, nyugtalanságként, reményként megmaradt az egyéni vagy sorozatos 

tapasztalat állapotában – hihetetlen társadalmi erőt jelent, olyan erőt, amely képes csoportokat létrehozni azáltal, 

hogy közös értelmezést, explicit konszenzust alakít ki az egész csoport számára. A kategorizáció, vagyis az 

explicitté tétel és az osztályozás aktusai kétségkívül folyamatosan, a hétköznapi élet minden pillanatában jelen 

vannak azokban a harcokban, amelyeket a cselekvők a társadalmi világ és az abban elfoglalt pozíciójuk, a 

társadalmi identitásuk jelentésének meghatározásáért vívnak, a megáldás és a megátkozás, a dicsőítés, a 

gratuláció, a dicséret, a sértés, a szemrehányás, a kritika, a vádaskodás, vagy a rágalmazás különféle formái 

segítségével. Nem a véletlen műve, hogy a katégoreszthai ige, amelyből a „kategória‖ és a „kategoréma‖ 

szavaink származnak, annyit tesz, mint valakit nyilvánosan megvádolni. 

                                                           
34 Ahogy egy amerikai tábornok mondta, amikor partra szálltak Franciaországban, 1917-ben: „Itt vagyunk, Lafayette!‖ 
35 A realitások érzékelése semmiképp sem feltételezi a szociálpszichológiai értelmében vett osztálytudatot, vagyis a társadalmi struktúrában 

elfoglalt pozíció és a hozzá kapcsolódó kollektív érdekek explicit formában megfogalmazott képzetét, ami az osztálytudat kifejezés 

legkevésbé valóságidegen értelmezése. És még kevésbé feltételezi a társadalmi osztályok elméletét, ami nem egyszerűen egy explicit módon 
megfogalmazott és logikailag koherens alapelveken nyugvó osztályozási rendszer, hanem magában foglalja az eloszlások mögött munkáló 

mechanizmusok pontos ismeretét is. Valójában, ha szakítani akarunk az „öntudatra ébredés‖ és az osztálytudat metafizikájával, amely 

tulajdonképpen egy megszemélyesített entitás kollektív tudatának forradalmi cogitója, elegendő, ha megvizsgáljuk azokat a gazdasági és 
társadalmi feltételeket, amelyek abban a formában teszik lehetővé a gyakorlat jelenétől való eltávolodást, ami szükséges egy kollektív 

jövőről alkotott, többé-kevésbé kidolgozott képzet elgondolásához és megfogalmazásához. (Ez az, amit az algériai munkások esetében az 

időtudat – különösen a racionális gazdasági számításra való képesség – és a politikai tudatosság közötti összefüggések vizsgálata során 
vázlatosan kifejtettem). 
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Így már érthető, hogy számos ősi társadalomban miért jelentette az egyik legalapvetőbb formáját a politikai 

hatalomnak a megnevezés vagy a megnevezés általi életre keltés kvázi mágikus hatalma. Kabiliában, például, az 

explicitté tétel feladata vagy a szimbolikus termelés munkája, amelyet hagyományosan a költők végeztek, fontos 

politikai funkciók – hadvezér vagy nagykövet – betöltését rótta rájuk, főként válsághelyzetekben, amikor a világ 

értelme szertefoszlik.36 Ugyanakkor a társadalmi világ növekvő differenciálódásával és a viszonylag autonóm 

mezők kialakulásával, a jelentésalkotás és a jelentések másokra kényszerítése már a kulturális termelés 

mezejében (elsősorban a politikai almezőben) zajló küzdelmekben és küzdelmeken keresztül valósul meg, és a 

társadalmi világ objektivált reprezentációit – vagy még inkább az objektiváció módszereit – hivatásszerűen 

előállítók jellemző feladatává, sajátos érdeklődési területévé válik. 

Az, hogy az észlelés legitim módja a társadalmi harcok ennyire fontos tétjét képezi, részben abból adódik, hogy 

az implicit explicitté válása korántsem megy végbe magától: ugyanaz a társadalmi tapasztalat nagyon 

különbözőképpen kerülhet kifejezésre. Másrészt pedig azzal magyarázható, hogy még a legmarkánsabb objektív 

különbségeket is elfedhetik a legközvetlenebbül észlelhető különbségek (például az etnikai csoportok közötti 

különbségek). Való igaz, hogy az észlelési sémák, a társadalmi Gestaltok objektíve léteznek, és a körülmények 

hasonlósága, s így a beállítottságoké is, hajlamos tartós kapcsolatokat és csoportokat, jól észlelhető társadalmi 

egységeket létrehozni, mint például társadalmilag elkülönülő régiókat vagy lakónegyedeket (térbeli 

szegregációval), vagy olyan cselekvők halmazait, akiknek teljesen azonosak a látható tulajdonságaik, mint a 

Weber-féle rendek (Stände) esetében. Ugyanakkor továbbra is igaz, hogy a társadalmilag ismert és felismert 

különbségek csak annak szemében léteznek, aki nem egyszerűen képes észrevenni a különbségeket, de 

fontosnak vagy érdekesnek is tekinti azokat, vagyis rendelkezik azzal a képességgel és hajlammal, hogy ott 

tegyen különbséget, ahol ezeket a különbségeket a szóban forgó társadalmi univerzumban lényegesnek tekintik. 

Így a társadalmi világ, főként különféle tulajdonságokon és azok eloszlásán keresztül, objektíve is szimbolikus 

rendszerré válik, amely a fonémák rendszeréhez hasonlóan a különbségtétel, a differenciális eltérés, tehát a 

jelentéssel bíró különbség logikáján alapszik. A társadalmi tér – a benne „spontán módon‖ kialakuló 

különbségekkel együtt – hajlamos arra, hogy az életstílusok tere ként vagy rendek összességeként, tehát 

különböző életstílusokat képviselő csoportok halmazaként szimbolikusan működjön. 

Az elkülönülés nem feltételez szükségképpen elkülönülésre való törekvést, szemben azzal, ahogyan Veblennek 

a hivalkodó fogyasztásról alkotott elmélete nyomán feltételezni szokták. A fogyasztás minden formája és, 

általánosabban fogalmazva, minden gyakorlat „hivalkodó‖, látható, akár annak szándéka áll mögötte, hogy 

mások számára láthatóvá tegyék, akár nem; magában hordozza az elkülönülést függetlenül attól, hogy a 

„hivalkodás‖ szándéka, a látszani vágyás, a másoktól való elkülönülés vagy a választékos viselkedés szándéka 

vezérli-e. Mint ilyen, szükségképpen megkülönböztető jelként működik, és amennyiben elismert, legitim és 

elfogadott különbségre vonatkozik, a különbözés és a kiválóság jelévé válik. Ugyanakkor, mivel a cselekvők 

képesek lényegi különbségekként látni azokat a „spontán‖ különbségeket, amiket észlelési kategóriáik 

jelentéssel bíróként láttatnak velük, ebből az következik, hogy szándékosan is képesek kiemelni ezeket a 

spontán különbségeket az életmód terén; ezt a jelenséget nevezi Weber „az élet stilizálásának‖ (die Stilisierung 

des Lebens). Az elkülönböződésre, illetve a kiválóságra való törekvés – ami a beszédmód vagy a rangon aluli 

házasság kerülése révén is kifejezésre juthat – olyan elkülönüléseket eredményez, amelyek célja, hogy 

láthatóvá, pontosabban legitim különbségekként felismertté és elismertté váljanak; ezek a legitim különbségek 

pedig általában természetbeli különbségekre („természetes kiválóságra‖) utalnak. 

A distinkció37 – a szó hétköznapi értelmében – azt a különbséget jelöli, ami elválaszthatatlannak tűnik magának 

a társadalmi térnek a struktúrájától, amennyiben olyan kategóriák révén észlelik, amelyek ehhez a struktúrához 

igazodnak. A weberi rend, amit gyakran a marxista osztályfogalommal állítanak szembe, valójában az az 

osztály, amely akkor jön létre a társadalmi tér megfelelő felosztásával, amikor e tér struktúrájából származó 

kategóriák révén észlelik. A szimbolikus tőke – ami a distinkció egy másik neve – nem egyéb, mint tőke, 

                                                           
36 Ebben az esetben a közös értelmezés kialakítása alapvetően a közkincset képező szent diskurzusok (szólások, közmondások, gnómák stb.) 

végnélküli újraértelmezését, vagyis „a törzsi nyelv megtisztítását‖ jelenti. Mindazon szavak kisajátítása, amelyekben egy csoport magára 

ismer, komoly előnnyel kecsegtet a hatalomért vívott harcban. Ez pontosan megfigyelhető a vallási tekintélyért folyó küzdelmekben: a 
legértékesebb szavak a szent szavak, és – ahogy Gershom Scholem megjegyzi – a hagyomány misztikus megkérdőjelezését a hagyomány 

épp azáltal tudja bekebelezni, hogy a misztikusoknak, ha érvényesülni akarnak, újból el kell sajátítaniuk a szimbólumokat. A politikai szótár 

körül azért folynak harcok, mert a többértelmű szavak eleve magukban rejtik a polémia lehetőségét, s ez a többértelműség valójában annak 
az eredménye, hogy különböző csoportok e szavakat ellentétes értelemben használták vagy használják. A szimbolikus hatalom hivatásos 

manipulátorai – a próféták, a politikusok, az archaikus társadalmakban pedig a költők – által legszélesebb körben alkalmazott stratégia 

lényege, hogy a közös értelmezéseket a maguk javára fordítják azon szavak kisajátítása révén, amelyek, mivel a csoport hitének foglalatai, a 
csoport tagjai szemében jelentős értéket képviselnek. 
37 A francia distinction szó számtalan jelentéssel és jelentésárnyalattal bír; többek között egyszerre jelent különbséget, különbségtételt, 

elkülönböződést és kiválóságot. A fordításban vagy szintén sokértelmű latin megfelelőjével, vagy a szövegkörnyezetbe legjobban illő 
magyar jelentésével, ill. jelentéseinek kombinációjával adom vissza. – A ford. 
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függetlenül attól, hogy milyen formát ölt, amennyiben olyan cselekvő észleli, akinek az észlelési kategóriái a 

tőke eloszlási struktúrájának belsővé tételéből (inkorporálásából) erednek, vagyis olyan, aki ezt az eloszlást 

magától értetődőnek tartja. A distinkciók, mint a tényleges különbségek szimbolikus alakváltozatai, tágabb 

értelemben pedig a sorrendek, a rangsorok, a fokozatok és egyéb szimbolikus hierarchiák olyan konstrukciós 

sémák alkalmazásának termékei, amelyek – a társadalmi ítéleteket leggyakrabban kifejezésre juttató 

jelzőpárokhoz hasonlóan –, ugyanazon struktúrák belsővé tételének eredményei, amelyekre alkalmazzák őket; 

és a legitimitás legteljesebb elismerése nem más, mint a hétköznapi világ magától értetődőként való felfogása, 

ami az objektív struktúrák és a belsővé tett struktúrák majdhogynem tökéletes egybeesésének eredménye. 

Ebből többek között az következik, hogy a szimbolikus tőke vonzza a szimbolikus tőkét, és hogy a szimbolikus 

termelés mezejének – valóban létező – autonómiája nem akadályozza meg, hogy a mező működését a társadalmi 

mezőre ható kényszerek uralmuk alá hajtsák, vagyis az objektív hatalmi viszonyok hajlamosak újratermelni 

önmagukat a szimbolikus hatalmi viszonyokban, a társadalmi világról kialakított szemléletmódokban, amelyek 

pedig segítenek e hatalmi viszonyokat fenntartani. Hogy a cselekvők a társadalmi világ legitim szemléletének 

elismertetéséért vívott harcban – melynek szükségképpen maga a tudomány is részese – mekkora hatalommal 

bírnak, a birtokukban lévő szimbolikus tőke nagyságának, vagyis azon elismerés mértékének a függvénye, 

amelyben valamely csoport részesíti őket. A társadalmi világról szóló diskurzus performatív ereje mögött 

meghúzódó tekintély, a társadalmi világgal kapcsolatos szemléleti és felosztási elvek kikényszerítésére irányuló 

nézeteknek és előrejelzéseknek a szimbolikus ereje, nem más, mint egy percipi, egy „ismerve és felismerve 

levés‖ (a nobilis szó etimológiájához hasonlóan), ami lehetővé teszi egy percipere kikényszerítését.38 Az 

uralkodó észlelési kategóriák szerint azok a leginkább láthatók, akik a legjobb helyzetben vannak ahhoz, hogy 

az észlelési kategóriák megváltoztatásával a szemléletmódot is megváltoztassák. De mindent figyelembe véve 

éppen ők azok, akik erre a legkevésbé hajlanak. 

2.4. 4. A szimbolikus rend és a megnevezés hatalma 

A közös értelmezés kialakítása körül folyó vagy, pontosabban szólva, a legitim megnevezés monopóliumáért – 

vagyis a társadalmi világ legitim szemléletmódjának hivatalos (tehát explicit és nyilvános) elfogadtatásáért – 

vívott szimbolikus harcban a cselekvők azt a szimbolikus tőkét használják fel, amelyre a korábbi harcok során 

tettek szert, és különösen mindazt a hatalmat, amellyel az intézményesült – a hivatalos minősítésekhez 

hasonlóan a gondolkodásban rögzült vagy tárgyiasult – taxonómiák felett rendelkeznek. Így mindazok a 

szimbolikus stratégiák, amelyek segítségével a cselekvők megpróbálják másokkal elfogadtatni a társadalmi 

világ felosztásáról és a benne elfoglalt pozíciójukról kialakított szemléletmódjukat, két végpont között 

helyezkednek el: az egyik a sértés, egy idiosz logosz, amely által az egyén igyekszik saját látásmódját másra 

rákényszeríteni, ugyanakkor joggal tarthat attól, hogy a másik fél is ugyanerre törekszik; a másik végpont a 

hivatalos megnevezés, vagyis a szimbolikus kikényszerítés aktusa, amely mögött ott áll a közösség, a 

konszenzus és a közös értelmezés minden ereje, hiszen ezt az aktust a legitim szimbolikus erőszak 

monopóliumával rendelkező állam megbízott képviselője végzi el. Az egyik oldalon ott vannak a partikuláris 

szempontok, az egyéni cselekvők, akik saját egyéni nézőpontjukból, személyes pozíciójukból kiindulva, olyan 

partikuláris, önérdeket követő megnevezéseket alkalmaznak saját magukra és másokra (beceneveket, 

gúnyneveket, sértéseket, sőt vádakat, rágalmakat is), amelyeket annál kevésbé képesek másokkal elfogadtatni, s 

ezáltal valamiféle szimbolikus hatást kiváltani, minél kevesebb felhatalmazással bírnak, és minél közvetlenebbül 

érdekeltek az általuk elfogadtatni kívánt nézőpont kikényszerítésében.39 A másik oldalon pedig ott van a saját 

jogán felhatalmazott cselekvőnek – például egy „neves kritikusnak‖, egy elismert előszóírónak vagy egy 

befutott szerzőnek (lásd Zola és a J’accuse esetét) a felhatalmazással bíró nézőpontja; és ott van, mindenekelőtt, 

az állam meghatalmazott képviselőjének, a felhatalmazott szóvivőnek a legitim nézőpontja („az összes 

perspektíva enyészpontja‖, ahogy Leibniz mondja), a hivatalos megnevezés, a „titulus‖ (titre), ami – akárcsak az 

iskolai végzettség – minden piacon érvényes, és ami – a hivatalos identitás hivatalos meghatározása lévén – 

kijelöli a társadalmi cselekvőkre vonatkozó érvényes, egyetemesen elismert látásmódot, s ezáltal a titulusok 

birtokosait megkíméli a mindenkit mindenki ellen fordító szimbolikus harctól. A hivatalos besorolásokat 

létrehozó állam bizonyos értelemben az a legfelsőbb ítélőfórum, amelyre Kafka is utal A perben, amikor Block a 

következőket mondja arról az ügyvédről, aki állítása szerint a „nagy ügyvédek‖ egyike: „természetesen 

                                                           
38 A percipi a – többek között – észlelni, érezni, megismerni jelentésű percipio ige jelen idejű passzív infinitívusza, ami úgy fordítható 
magyarra, hogy észlelve, érezve, megismerve lenni. A percipere ugyanezen ige jelenidejű aktív imperatívusza. Mindkét alakot lehet főnévi 

értelemben is használni – A szerk. 
39 Leo Spitzer meggyőzően mutatott rá arra a Don Quijote kapcsán – ahol ugyannak a szereplőnek több neve is van –, hogy az ugyanazon 
cselekvő vagy intézmény jelölésére használt polünomászia (vagyis többféle megnevezés, becézés), valamint a csoportok alapvető értékeire 

vonatkozó polünomászia nem más, mint a névadás hatalmáért folytatott harcok látható jele, amely minden társadalmi univerzumban jelen 

van. (Lásd L. Spitzer: Linguistic Perspectivism in the Don Quijote. In: uő.: Linguistics and Literary History, New York, Russel and Russel, 
1948, 41–85. old.). 
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mindenki nagynak nevezheti magát, ha kedve tartja, de ebben az esetben mégiscsak a bírósági gyakorlat dönt‖.40 

Valójában a tudományos elemzésnek nem kell választania a perspektivikus és az abszolút szemlélet között; a 

társadalmi világról tett kijelentések igazsága olyan cselekvők közötti harc tétjét képezi, akik nagyon egyenlőtlen 

mértékben képesek abszolút, vagyis önbeteljesítő, nézetek és előrejelzések megfogalmazására. 

Ennek fényében lehetne elemezni a francia statisztikai hivatalhoz (INSEE41) hasonló intézmények működését: az 

INSEE állami intézetként hivatalos taxonómiákat állít elő, amelyek – különösen az alkalmazottak és a 

munkaadók közötti kapcsolatokban – kvázi-jogi tekintéllyel bírnak, a titulusok tekintélyével, amelyek 

birtokosaiknak az aktuális termelőtevékenységtől független jogokat biztosítanak. Ezáltal az INSEE hozzájárul a 

hierarchiák rögzítéséhez és így a hatalmi viszonyok megerősítéséhez és szentesítéséhez, a társadalmi identitás 

lényegi alkotóelemét jelentő hivatás- és foglalkozásnevek meghatározásán keresztül.42 A nevek kezelése az 

anyagi szűkösség kezelésének egyik módja, a csoportnevek pedig – különösen a foglalkozási csoportok esetében 

– a hivatalos megnevezések, valamint a hozzájuk kapcsolódó anyagi és szimbolikus előnyök körül zajló harcok 

és alkufolyamatok állását rögzítik. A cselekvőkhöz kapcsolt foglalkozásnév és a nekik adományozott titulus 

pozitív vagy negatív járandóságaik egyike (akárcsak a fizetésük), amelynek mint megkülönböztető jegynek 

(jelvénynek vagy bélyegnek) a titulusok hierarchikusan szervezett rendszere adja meg az értékét, és amely ebből 

adódóan hozzájárul a cselekvők vagy a csoportok egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározásához. Ebből 

következik, hogy a cselekvők olyan gyakorlati vagy szimbolikus stratégiákhoz folyamodnak, amelyek 

segítségével a megnevezésből adódó szimbolikus hasznot maximálni tudják: például előfordulhat, hogy 

elutasítják a nekik felkínált munkával járó anyagi jutalmat, s helyette egy kevésbé jól fizetett pozíciót foglalnak 

el, amelynek a megnevezése jobban cseng; vagy megpróbálhatnak kevésbé pontosan megnevezett pozíciók felé 

orientálódni, így kerülve el a szimbolikus leértékelődés következményeit. Hasonlóképpen, személyes 

identitásuk kinyilvánításakor arra is lehetőségük van, hogy egy meglehetősen széles csoportot átfogó 

megnevezést használjanak, amelybe így az ő pozíciójuknál magasabb pozícióval bíró cselekvők is 

beletartoznak: például Franciaországban egy általános iskolai tanító ( instituteur) nevezheti magát tanárnak ( 

enseignant) is, s így akár azt is gondolhatja valaki, hogy gimnáziumi vagy egyetemi tanárral van dolga. Mindezt 

tágabban értelmezve azt mondhatjuk, hogy a cselekvők mindig több megnevezés közül választhatnak, 

kihasználva azt a játékteret, ami a perspektívák pluralitásából adódó bizonytalanságból és homályosságból 

fakad, s így megpróbálhatnak kibújni a hivatalos taxonómia ítélete alól. 

De a hivatalos névadás logikája legtisztább formájában a szimbolikus tulajdonjogok, vagy, ahogyan 

Franciaországban hívják, a titres – nemesi címek, végzettségek, szakmai titulusok – esetében figyelhető meg. A 

titulus társadalmilag sőt jogilag is elismert szimbolikus tőke. Nemesnek nem egyszerűen azt hívjuk, aki ismert ( 

nobilis), jó nevű, akit jó szemmel néznek, elismernek, hanem azt, akit egy hivatalos, „egyetemes‖ felsőbb fórum 

elismer, vagyis akit mindenki ismer és elismer. A szakmai vagy iskolai végzettséget igazoló titulus a társadalmi 

percepciónak egyfajta jogszabálya, vagyis nem más, mint jogilag garantáltan „észrevéve lenni‖. A szimbolikus 

tőke intézményesült – már nem pusztán legitim, hanem legális – formájáról van itt szó. Mivel a szakmai 

titulusok egyre inkább összeforrnak az iskolai végzettséggel – hiszen e titulusok végső és egyedüli biztosítékát 

egyre inkább az oktatási rendszer adja –, a titulus önmagában is értéket képvisel, és noha köznévről van szó, 

„előkelő névként‖ funkcionál (mint egy előkelő család neve vagy egy tulajdonnév), amely a szimbolikus haszon 

legkülönfélébb fajtáival jár együtt (és olyan javakkal, amelyek közvetlenül pénzen nem vehetők meg).43 A 

különböző foglalkozásokhoz kapcsolódó javadalmazást általában a titulusok szimbolikus szűkössége szabja meg 

a foglalkozások elnevezésének terében (nem pedig a munka egy adott formájának kereslete és kínálata közötti 

viszony). Ebből az következik, hogy a titulus után járó javadalmak hajlamosak az adott munka elvégzésének 

javadalmazásától függetlenné válni. Így lehetséges az, hogy ugyanazért a munkáért más és más javadalmazás jár 

attól függően, hogy annak a személynek, aki a munkát végzi, milyen titulusai vannak (például nem mindegy, 

hogy a poszt teljes állású betöltőjéről, részmunkaidős dolgozóról vagy kisegítő munkaerőről van-e szó stb.). 

Mivel a titulus (akárcsak a nyelv) maga is intézmény, amely tartósabb, mint az adott munka lényegi 

tulajdonságai, előfordulhat, hogy a titulushoz kötődő javadalmazás nagysága akkor is megmarad, amikor maga a 

munka vagy annak relatív értéke megváltozik. A név értékét nem a munka relatív értéke határozza meg, hanem 

                                                           
40 Szabó Ede fordítása. 
41 Institut national de la statistique et des études économiques – Országos Statisztikai és Gazdaságkutató Intézet. – A ford. 
42 A francia „foglalkozásjegyzék‖ a társadalmi neutralizmus materializálódott formája, amely azáltal, hogy – a definíciós nézőpontot 

állandóan változtatva (a titulusok, a tevékenység jellege stb.) – minden pozíciót egyformán foglalkozásként kezel, megszünteti a társadalmi 

térben meglévő különbségeket. Amikor az amerikaiak az orvosokat professionalsnek nevezik, akkor azt hangsúlyozzák, hogy ezen 
cselekvőket hivatásuk határozza meg, amely számukra létfontosságú attribútum; ezzel szemben a „vasúti kocsikapcsoló‖ attribútum csak 

nagyon kevéssé határozza meg a kocsikapcsoló munkást, hiszen csak egy meghatározott poszt betöltőjeként láttatja; ami a középiskolai 

vezetőtanárt (professeur agrégé) illeti, őt egyrészről – a vasúti kocsikapcsolóhoz hasonlóan – az általa végzett feladat, másrészről pedig – az 
orvoshoz hasonlóan – a végzettség és a titulus határozza meg. 
43 A belépés azokba a hivatásokba, amelyekhez titulus is társul, egyre nagyobb mértékben valamilyen iskolai végzettséghez van kötve, 

továbbá a végzettség és a javadalmazás között világos kapcsolat áll fenn, szemben az iskolai végzettséghez nem kötött szakmákkal, ahol az 
egyazon munkát végző cselekvők nagyon eltérő végzettségekkel rendelkezhetnek. 
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annak a titulusnak az intézményesült értéke, amely a munka értékének fenntartására vagy megóvására 

felhasználható.44 

Ez azt jelenti, hogy az osztályozás tudományos vizsgálata nem lehetséges az osztályozás körüli harc 

tudományos vizsgálata és azon pozíció figyelembevétele nélkül, amelyet az egyes cselekvők vagy csoportok a 

tudás hatalmáért, a tudás révén megszerezhető hatalomért, a legitim szimbolikus erőszak monopóliumáért 

folytatott harcban elfoglalnak, legyen szó akár a mindennapi szimbolikus harc viszontagságainak kitett 

hétköznapi emberekről vagy felhatalmazással és autoritással bíró (és teljes állásban dolgozó) hivatásosokról; és 

ide tartoznak mindazok, akik a társadalmi osztályokról írnak vagy beszélnek, és akiket többé vagy kevésbé 

megkülönböztetett figyelem övez, attól függően, hogy osztályozási tevékenységük mögött mekkora mértékű 

állami felhatalmazás áll, az állam ugyanis a hivatalos névadás, illetve a helyes osztályozás és a helyes rend 

meghatározásának monopóliumával rendelkezik. 

Noha a társadalmi világ struktúráját mindenkor az egyes mezőkre jellemző tőkék és profitok eloszlási 

struktúrája határozza meg, ettől még a tétek és az „ütőkártyák‖ mibenléte e küzdőterek mindegyikében vita 

tárgyává tehető. Minden mezőben többé vagy kevésbé nyílt harc folyik a mező felosztási elveinek legitim 

meghatározásért. A legitimitás kérdése pontosan a vita, a megkérdőjelezés lehetőségéből adódik, vagyis a 

fennálló rendet magától értetődőnek tekintő doxával való szakítás lehetőségéből. Mindezt figyelembe véve a 

harcban résztvevők szimbolikus ereje sosem független attól a pozíciótól, amelyet a harcban elfoglalnak, még 

akkor sem, ha a megnevezés által gyakorolt specifikusan szimbolikus hatalom viszonylag független a hatalom 

többi formájától. A különböző mezők struktúrájából adódó szükségszerűség kényszere továbbra is hatást 

gyakorol az e struktúra konzerválását vagy megváltoztatását célzó szimbolikus harcokra. A társadalmi világot 

nagymértékben és szüntelenül a cselekvők alakítják; de lebontására vagy átalakítására csak akkor van esélyük, 

ha valós képet alkotnak maguknak e világról, és ha tisztában vannak azzal, hogy a benne elfoglalt pozíciójuk mit 

tesz számukra lehetővé. 

Röviden szólva, a tudományos munkának az a célja, hogy adekvát ismereteket szerezzen egyrészt a mezőt 

alkotó különféle pozíciók közötti objektív viszonyok teréről, másrészt pedig azokról a szükségszerű 

viszonyokról, amelyek a pozíciókat betöltők habitusának közvetítésével jönnek létre a pozíciók és a hozzájuk 

kapcsolódó állásfoglalások, vagyis az adott térben elfoglalt pontok és a térre vonatkozó szemléletek között; 

egyebek mellett ezektől lesz a tér valóságos és ezek hatására változik meg. Másképpen fogalmazva, a 

megkonstruált osztályok – pontosabban a pozíciók megkonstruált terében levő régiók – határainak megállapítása 

lehetővé teszi azon osztályozási stratégiák alapelveinek és hatékonyságának megértését, amelyek révén a 

cselekvők e tér megőrzésére vagy átalakítására törekszenek, s amelyek homlokterében olyan csoportok 

megszervezése áll, amelyek célja, hogy a csoporttagok érdekeinek védelmét biztosítsa. 

Az osztályozásért vívott harc elemzése megmutatja, hogy politikai törekvések is meghúzódnak a helyes 

osztályozás előállításának episztemológiai törekvése mögött; Emile Benveniste szerint a rex feladatai közé 

tartozott a regere fines és a regere sacra, vagyis, a szent és a profán, a jó és a rossz, a közönséges és az 

emelkedett közötti határ kijelölése. A szociológusnak – amennyiben a társadalomtudomány művelését nem 

pusztán a politizálás egy további eszközének tekinti – azt a szándékot kell vizsgálnia, amely mások osztályokba 

sorolására és annak közlésére irányul, hogy kik ők és kikké kell válniuk (ebben áll a jövőbelátás 

bizonytalansága); ahhoz, hogy elutasíthassa, meg kell vizsgálnia a teremtői világlátásnak, annak a fajta intuitus 

originariusnak a mozgatórugóit, amely csak a szemléletmódjával egyező dolgokat tartja létezőnek (ebben áll az 

osztály marxista fogalmának kétértelműsége: összekeveredik benne a „van‖ és a „legyen‖). A szociológus 

feladata, hogy objektiválja az önmaguk és mások osztályozása miatt harcban álló cselekvők objektivációs 

törekvéseit, vagyis erőfeszítéseiket a kívülről, objektív módon történő osztályozásra. Amikor valóban 

osztályozást végez – azáltal, hogy statisztikai elemzés céljából felosztja a társadalmi pozíciók folytonos terét –, 

ezt pontosan azért teszi, hogy képes legyen az objektiváció minden formájának objektiválására, az egyszerű 

sértéstől a hivatalos névadásig, nem feledkezve meg arról a vele szemben támasztott – s a tudomány pozitivista, 

bürokratikus jellegű meghatározására jellemző – igényről, hogy az „értéksemlegesség‖ nevében a döntőbíró 

szerepét játssza ezekben a harcokban. A cselekvők szimbolikus hatalma – vagyis bizonyos dolgok láthatóvá 

tételének (theorein) és elhitetésének, a legitim vagy legális osztályozás létrehozásának és másokra 

kényszerítésének képessége – valójában a társadalmi térben (és az ezen belül potenciálisan létező 

osztályozásokban) elfoglalt pozíció függvénye, ahogyan a rex esete is mutatja. Az objektiváció objektiválása 

viszont mindenekelőtt annak a mezőnek az objektiválását jelenti, amelyben a társadalmi világ objektivált 

reprezentációi – különösen a törvényi erővel bíró taxonómiák – létrejönnek, egyszóval a kulturális vagy 

                                                           
44 Az egyazon végzettséggel rendelkezők hajlamosak csoportba szerveződni és szervezeteket létrehozni – orvosi kamara, öregdiákok 

egyesülete stb. –, amelyek célja a csoport kohéziójának fenntartása (rendszeres összejövetelek stb.), valamint anyagi és szimbolikus 
érdekeinek előmozdítása. 
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ideológiai termelés mezejének objektiválását; ez a mező és a benne zajló játék magát a társadalomtudóst is 

fogva tartja, akárcsak mindazokat, akik a társadalmi osztályokról vitát folytatnak (más pedig aligha beszél 

róluk). 

2.5. 5. A politikai mező és a homológiahatás 

Ha meg akarjuk érteni az elfoglalt (és többféle módon explicitté tehető) pozíció gyakorlati érzékelésétől a 

specifikusan politikai megnyilvánulások felé történő elmozdulást (anélkül, hogy elfogadnánk az „öntudatra 

ébredés‖ mítoszát), akkor a szimbolikus küzdelmeknek azt a mezejét kell elemeznünk, amelyben a szó minden 

értelmében vett reprezentáció hivatásszerű gyakorlói a szimbolikus harcok egy másik mezeje miatt 

összecsapnak egymással. Azok, akik a társadalmi térben alávetett pozíciót foglalnak el, a szimbolikus termelés 

mezejében ugyancsak alávetett pozíciókban vannak, és nem világos, hogy hogyan tudnának a szimbolikus 

termelés azon eszközeihez hozzájutni, amelyek segítségével a társadalmi térrel kapcsolatos sajátos 

nézőpontjukat kifejezésre juttathatnák, ha a kulturális termelés mezejére specifikusan jellemző logika, és az e 

mezőben kialakult partikuláris érdekek nem késztetnék a mező hivatásos szereplőinek egy csoportját arra, hogy 

homológ pozíciójukból adódóan olyan eszközökkel támogassák az alávetetteket, amelyek segítségével 

megkérdőjelezhetik a társadalmi és mentális struktúrák közötti cinkos kapcsolatból eredő és a szimbolikus tőke 

adott eloszlását folyamatosan újratermelő reprezentációkat. A marxista hagyomány által „kívülről bevitt 

öntudatnak‖ nevezett jelenség – vagyis egyes értelmiségiek hozzájárulása a társadalmi világ olyan 

szemléletének előállításához és terjesztéséhez, különösen az alávetettek körében, amely szakít az uralkodó 

szemlélettel – csak akkor érthető meg szociológiailag, ha figyelembe vesszük azt a homológiát, amely a 

kulturális javak előállítóinak a hatalmi mezőn (vagy az uralomgyakorlás munkamegosztásán) belüli alávetett 

pozíciója, illetve a gazdasági és kulturális termelés eszközeit leginkább nélkülöző cselekvőknek a társadalmi 

térben elfoglalt pozíciója között áll fenn. Ugyanakkor a társadalmi tér olyan modelljének felállításához, amely 

alátámasztja ezt az elemzést, gyökeresen szakítani kell a társadalmi világ egysíkú, egydimenziós 

reprezentációjával, amelyre a társadalmi világ duális szemlélete épül; ebben a szemléletben a társadalmi világot 

alkotó szembenállások univerzuma a termelőeszközök tulajdonosai és a saját munkájukat áruba bocsátók közötti 

ellentétre van redukálva. 

A marxista osztályelmélet gyengeségei – különösen ami egyes objektíve megfigyelt különbségek 

megmagyarázására való képtelenségét illeti – főként abból adódnak, hogy mivel a társadalmi világot kizárólag a 

gazdasági mezőre redukálja, kénytelen a társadalmi pozíciókat kizárólag a gazdasági termelés viszonyaiban 

elfoglalt pozíció alapján meghatározni, következésképpen kénytelen figyelmen kívül hagyni az egyéb mezőkben 

és almezőkben, különösen a kulturális termelés viszonyaiban elfoglalt pozíciókat, valamint a társadalmi mezőt 

strukturáló egyéb szembenállásokat, amelyek nem redukálhatók a gazdasági termelés eszközeit birtoklók és az 

azokat nélkülözők közötti szembenállásra. Ezáltal olyan egydimenziós társadalmi világot hoz létre, amelyet 

egyszerűen két tömb szembenállása határoz meg (és ebből adódóan az egyik legfontosabb kérdés az, hogy hol 

húzódik a két tömb közötti határ, mindazokkal a járulékos és végtelen vitáknak utat nyitó kérdésekkel, amelyek 

a „munkásarisztokráciára‘, a munkásosztály polgárosodására stb. vonatkoznak). A társadalmi tér a valóságban 

többdimenziós tér, mezők nyitott halmaza, amelyek viszonylagos autonómiát élveznek, vagyis működésük és a 

bennük zajló változások többé vagy kevésbé szorosan vagy közvetlenül vannak alárendelve a gazdasági 

termelés mezejének. A térnek ezeken az összetevőin belül az uralkodó és az alávetett pozíciót elfoglalók a 

harcok különféle formáiban vesznek részt (anélkül, hogy szükségképpen egymással antagonisztikus ellentétben 

álló csoportokká szerveződnének). 

De a szimbolikus termelés zárt körének megbontása szempontjából a legfontosabb tény az, hogy a különböző 

mezőkön belüli pozíciók homológiája (illetve az uralmon levők és az alávetettek közötti viszony tartalmának 

változatlansága vagy egyetemessége) alapján lehetségessé válik többé-kevésbé tartós szövetségeket kötni, 

amelyek hátterében mindig egy többé vagy kevésbé tudatos félreértés áll. Az értelmiségiek és az ipari munkások 

pozíciója közötti homológia – amelynek értelmében az előbbiek a hatalmi mezőn belül, vagyis az ipari és 

kereskedelmi területek munkaadóihoz viszonyítva, olyan pozíciókat foglalnak el, amelyek homológiát mutatnak 

az ipari munkásoknak a társadalmi tér egészében elfoglalt pozícióival – olyan ambivalens szövetség alapját 

képezi, amelyben a kulturális termelést végzők (akik az uralmon levők csoportján belül alávetett helyzetben 

vannak), a saját maguk által felhalmozott kulturális tőkék megszokott felhasználásától eltérve, eszközöket 

biztosítanak az alávetettek számára, hogy azok saját világszemléletüket objektív módon meghatározzák, és 

érdekeiket explicit elmélet formájában és a reprezentáció intézményesített eszközei (szakszervezetek, pártok, a 

mozgósítás és a tiltakozás megszervezését elősegítő technológiák) révén kifejezésre juttassák.45 

                                                           
45 Ehhez az elemzéshez Robert Darnton lenyűgöző kutatásaiban találjuk meg a legszemléletesebb példát. Arról a „kulturális forradalomról‖ 

van szó, amelyet a kialakulóban lévő értelmiségi mező alávetett pozícióban levő alakjai – Brissot, Mercier, Desmoulins, Hébert, Marat és 
mások – vittek végbe a forradalmi mozgalmon belül: az akadémiák bezárása, a szalonok felszámolása, a járadékok megszüntetése, az 
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Azonban ügyelnünk kell, nehogy a pozíciók közötti homológiát – ami hasonlóságot jelent a különbözőségben – 

a léthelyzet azonosságaként kezeljük, ahogy ez például Franciaországban, a szélsőbaloldali mozgalom által a 

‘60-as években létrehozott „három P‖ ( patron, père, professeur – vagyis főnök, apa, tanár) ideológiája esetében 

történt. Való igaz, hogy ugyanaz a struktúra – tehát a különböző eloszlási formák változatlan magja – jelenik 

meg újra és újra a különböző mezőkben, és ez magyarázatot ad arra, hogy a szociológiában miért olyan 

termékeny az analógiás gondolkodás; ugyanakkor a differenciálódás elve minden esetben más és más, mint 

ahogy az érdekek jellege és a tétek is, és ebből következően a gyakorlatok ökonómiája úgyszintén eltérő minden 

mezőben. Fontos meghatározni a hierarchizálódás elveinek, vagyis a tőke különböző típusainak pontos 

hierarchiáját. A felosztási elvek hierarchiájának ismerete lehetővé teszi az alárendelt elvek érvényességi 

körének, vagyis a homológiából adódó hasonlóságok határainak feltérképezését. Az egyéb mezők és a gazdasági 

termelés mezeje közötti viszonyok egyidejűleg a strukturális homológia és a kauzális függőség viszonyai is: az 

oksági meghatározottságok formáját a strukturális viszonyok adják meg, és az uralom akkor a legerősebb, 

amikor azok a viszonyok, amelyekben az uralom megjelenik, a legközelebb vannak a gazdasági termelés 

viszonyaihoz. 

Érdemes lenne megvizsgálni a megbízott képviselőknek azokat a specifikus érdekeit is, amelyek a politikai 

mezőben és saját pártjuk vagy szakszervezetük almezejében elfoglalt pozíciójukból következnek, és rámutatni 

mindazon „elméleti‖ hatásokra, amelyeket ezek az érdekek kiváltanak. A „társadalmi osztályról‖ szóló 

akadémiai vitában – például a „munkásarisztokrácia‖ vagy a francia „menedzseri‖ (cadre) osztály problémájára 

gondolok – pusztán azok a praktikus kérdések vetődnek fel, amelyek a politikai vezetőkre is rákényszerítik 

magukat. Ezeknek a vezetőknek mindig számolniuk kell a politikai mezőn belüli harc logikájából következő (és 

gyakran ellentmondásos) gyakorlati kényszerekkel – például be kell bizonyítaniuk, hogy a választóikat 

képviselik, vagy a lehető legtöbb ember szavazatát vagy felhatalmazását kell megszerezniük, azt bizonygatva, 

hogy programjuk jelentősen eltér a többi megbízott képviselőétől – ezért kénytelenek a társadalmi világot a 

csoportok közötti határoknak és a mozgósítható csoport nagyságának tipikusan szubsztanciális logikája mentén 

szemlélni. Tehát nagy lehet a kísértés számukra, hogy bármilyen csoport erejének, vagyis létezésének 

feltérképezésében és megjelenítésében olyan változó geometriájú fogalmakhoz folyamodjanak, mint „a 

munkások‖, „a munkásosztály‖ vagy „a nép‖. 

De mindenekelőtt világossá válna, hogy azok a sajátos érdekek, amelyek a mezőben és a társadalmi világra 

vonatkozó nézetek érvényre juttatásának versenyében elfoglalt pozíciójukhoz kapcsolódnak, olyan differenciált, 

célzott termékek előállítására késztetik a hivatásos teoretikusokat és szóvivőket (vagyis mindazokat, akiket a 

köznapi nyelv „főállású‖ vagy „állandó‖ tisztviselőnek nevez), amelyek – a vélemények hivatásos előállítóinak 

mezeje és a vélemények fogyasztóinak mezeje közötti homológiának köszönhetően – kvázi-automatikusan 

illeszkednek a kereslet különböző formáihoz; ez a kereslet ugyanis, főként ebben az esetben, nem más, mint a 

különbözőség, a szembenállás iránti igény, és azáltal, hogy segítenek kifejezésre juttatni ezeket, egyben hozzá is 

járulnak a kialakulásukhoz. Állásfoglalásaikat, vagyis a politikai termékek kínálatát, egyrészt a politikai mező 

struktúrája határozza meg – más szóval a köztük és a többi pozíció elfoglalója között fennálló objektív 

viszonyok, illetve a többiek által kínált konkurens állásfoglalásokhoz való viszonyulásuk –, másrészt pedig a 

megbízóikhoz fűződő közvetlen kapcsolatuk. Mivel a társadalmi világra vonatkozó igazság legitim 

kifejezésének monopóliumáért folytatott harcban közvetlenül megjelenő érdekek jellemzően a társadalmi 

mezőben homológ pozíciót elfoglalók érdekeinek specifikus megfelelői, a politikai diskurzusokat egyfajta 

strukturális kétszínűség jellemzi. E diskurzusok célcsoportját látszólag a megbízók képezik, valójában azonban 

az egyazon mezőn belüli versenytársakat veszik célba. 

Egy adott pillanatban tehát a politikai állásfoglalások (pl. azok, amelyek a választási eredményekben fejeződnek 

ki) az objektivált politikai vélemények politikai kínálata (programok, pártplatformok, nyilatkozatok stb.) és a 

politikai kereslet találkozásának termékei; az előbbi a termelési mező egész addigi történetéhez, az utóbbi pedig 

a kereslet és a kínálat közötti viszony múltbeli alakulásához kötődik. Egy partikuláris politikai üggyel 

kapcsolatos állásfoglalások és a társadalmi térben elfoglalt pozíciók között megfigyelhető korrelációt csak akkor 

lehetséges megragadni, ha belátjuk, hogy a szavazók által alkalmazott osztályozások (például bal/jobb) mind a 

korábbi harcok termékei; és ugyanez igaz az elemzők által alkalmazott osztályozásokra is, amelyeknek nemcsak 

a vélemények osztályozása a céljuk, hanem a véleményeket kifejezésre juttató cselekvőké is. A társadalmi mező 

egész története minden pillanatban jelen van akár materializálódott formában, olyan intézményekben, mint a 

pártok vagy a szakszervezetek állandósult gépezete, akár testivé vált formában, azon cselekvők beállítódásaiban, 

                                                                                                                                                                                     
előjogok eltörlése. Mivel e kulturális forradalom a „kulturális páriák‖ státuszából származtatta saját elveit, főként a hatalom szimbolikus 

alapjait vette célba, s „politikai pornográfia‖, valamint szkatologikus gúnyiratok révén hozzájárult ahhoz a „delegitimációs‖ munkához, 
amely kétségkívül a forradalmi radikalizmus egyik legfontosabb dimenzióját jelenti (lásd R. Darnton: The High Enlightenment and the 

Low-Life of Literature in Pre-Revolutionary France, Past and Present, 51. sz., 1971, 81–115. old.; Marat-val kapcsolatban, akiről kevesen 

tudják, hogy mindenek előtt rossz természettudós volt, lásd C. C. Gillispie, Science and Polity in France at the End of the Old Regime, 
Princeton, Prineton University Press, 1980, 290–330. old.). 
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akik ezen intézményeket működtetik vagy ellenük harcolnak (és akiknek a múltbeli elköteleződései hiszterézis-

hatásokat váltanak ki). A kollektív identitás elismert formái – a „munkásosztály‖ vagy a CGT szakszervezet, a 

kisiparosok, az igazgatók vagy a tanárok esetében az agrégé46 kategória stb. – mind hosszas és lassú kollektív 

építkezési folyamat eredményei. Anélkül, hogy teljesen mesterségesek lennének (hiszen ha azok volnának, 

akkor ez az építkezési folyamat nem járhatott volna sikerrel), mindezek a reprezentációs testületek, amelyek 

ismert és elismert társadalmi identitású reprezentált testületeket hoznak létre, olyan intézmények egész sorának 

köszönhetik létezésüket, amelyek egytől-egyig történelmi vívmányok: a „logónak‖ (franciául sigle) – egy 

sigillum authenticumnak, ahogy a kánonjogászok mondták – a pecsétnek, a hivatalnak és a titkárságnak, amely a 

testület nevében kizárólagos aláírási joggal rendelkezik és amelynek plena potentia agendi et loquendije47 van 

stb. Ez a reprezentáció azoknak a harcoknak terméke, amelyek elsősorban az államhatalomért folytak, mind a 

politikai mezőn belül, mind azon kívül; sajátos jellemzőit egy adott politikai mező és állam egyedi történetének 

köszönheti (ami magyarázatot ad, például, azokra az országok közötti eltérésekre, amelyek a társadalmi 

felosztások és így a megjelenített csoportok reprezentációjában figyelhetők meg). Ha nem akarjuk, hogy 

félrevezessenek bennünket a naturalizáció hatásai, amelyeket minden csoport hajlamos előidézni annak 

érdekében legitimálja magát, igazolja saját létezését, akkor minden esetben rekonstruálnunk kell azt a történelmi 

munkát amely létrehozta ezeket a felosztásokat és ezeknek a felosztásoknak a társadalmi szemléletét. A 

gyakorlatokra és reprezentációkra vonatkozó legpontosabb előrejelzéseket a helyesen meghatározott társadalmi 

pozíció ismeretében tehetjük. De ha arra, amit valaha „rendnek‖ hívtak – a (foglalkozási identitással manapság 

egyre inkább azonosított) társadalmi identitásra – nem akarjuk ráruházni a „létnek‖ a régi metafizikában 

betöltött szerepét, vagyis egy olyan esszenciáét, amelyből a történeti létezés minden aspektusa származni látszik 

(az operatio sequitur esse48 formulával összhangban), sosem szabad elfelejtenünk, hogy ez a státusz és a benne 

kialakuló habitus történeti termékek, amelyeken a történelem több-kevesebb nehézség árán változtatni is képes. 

Az osztály mint reprezentáció49 és mint akarat 

Annak megállapításához azonban, hogy miként jön létre és szerveződik magának a létrehozásnak és a 

megszervezésnek a hatalma, amelynek a felhatalmazással bíró szóvivő – egy párt vagy szakszervezet vezetője – 

a birtokában van, nem elegendő, ha csak a teoretikusok vagy a szóvivők specifikus érdekeit és azokat a 

strukturális rokon vonásokat vesszük számba, amelyek őket megbízóikkal összekötik. Szükség van a létrehozási 

folyamat logikájának elemzésére is, amelyet egyszerűen a jogátruházás eljárásaként szokás felfogni és leírni, és 

amely során a felhatalmazott képviselő az adott csoporttól megkapja a hatalmat arra, hogy a csoportot 

létrehozza. Most, elemzéseiket új összefüggésbe helyezve, a jogtörténet művelőihez (Kantorowiczhoz, Posthoz 

és másokhoz) kell fordulnunk, ők ugyanis leírják, hogy miben áll a „szolgálat‖ rejtélye, a ministerium 

mysteriuma – a kánonjogászok kedvelt szójátéka szerint. Az átlényegülés folyamatának rejtélye, amikor is a 

szóvivő azzá a csoporttá válik, amelyet képvisel, csak a reprezentáció kialakulásának és működésének történeti 

elemzése révén érthető meg, a reprezentáció révén ugyanis maga a képviselő alkotja azt a csoportot, amelyet 

képvisel. A szóvivő, akit a csoport teljhatalommal ruház fel, hogy a nevében beszéljen és cselekedjen, és főleg 

hogy – a jelmondatok és jelszavak varázslatos ereje által – hatást gyakoroljon a csoportra, nem más, mint a 

csoport helyettesítője, és a csoport kizárólag e helyettesítésnek köszönheti saját létét. Azáltal, hogy egy fiktív 

személyt, egy társadalmi fikciót személyesít meg, kiemeli mindazokat, akiket képvisel, a különálló 

individuumok állapotából, s így lehetővé teszi számukra, hogy rajta keresztül egyetlen emberként beszéljenek 

vagy cselekedjenek. Cserébe pedig jogot formálhat arra, hogy önmagát a csoporttal azonosítsa, és hogy úgy 

beszéljen és cselekedjen, mintha ő lenne az emberré vált csoport: „ status est magistratus‖, l’état c’est moi‖, „a 

szakszervezet úgy gondolja, hogy…‖ stb. 

A szolgálat misztériuma a társadalmi varázslat egyik példája, amikor is egy dolog vagy személy valami mássá 

változik, mint ami eredetileg volt, vagyis egy ember (a kormány minisztere, a püspök, a delegált, a parlamenti 

képviselő, a főtitkár stb.) azonosíthatja magát emberek egy halmazával (a néppel, a munkásokkal stb., vagy egy 

társadalmi létezővel: a nemzettel, az állammal, az egyházzal, a párttal) és azonosnak is tekintik vele. A szolgálat 

misztériuma akkor hág a tetőfokára, amikor egy csoport kizárólag szóvivője útján képes létezni, aki azáltal 

teremti meg a csoportot, hogy a nevében, vagyis helyette beszél. Ekkor a kör bezárul: a csoportot az az ember 

hozza létre, aki a nevében beszél, és aki így annak a hatalomnak a forrásaként jelenik meg, amelyet azok felett 

gyakorol, akik e hatalom tényleges forrásai. Ez a körkörös viszony a karizmatikus illúzió gyökere, amely 

szélsőséges esetekben azt eredményezheti, hogy a szóvivő önmaga és mások szemében is causa suivá válik. A 

politikai elidegenedés abból fakad, hogy az egymástól elszigetelt egyének – akik minél jobban el vannak 

                                                           
46A középfokú oktatás legutolsó szakaszát jelentő lycéekben tanítani jogosult, speciális minősítő vizsgát (agrégation) tett tanár. – A szerk. 
47„Teljhatalom mind a cselekvés, mind a megnyilatkozás terén.‖ – A szerk. 
48** „A működés a létet követi‖, vagyis minden működés egyrészt előfeltételezi egy működő dolog létezését, másrészt ennek a dolognak a 

sajátos lényegéből, funkciójából következik. – A szerk. 
49Mint később látható lesz, ez a szakaszcím egyértelműen Schopenhauerre utal, de sajnálatos módon a magyar képzet szóval nem adható 
vissza a francia représentation Bourdieu által kihasznált kétértelműsége – A ford. 



 IV. OSZTÁLY ÉS TŐKE: PIERRE 

BOURDIEU 

RÉTEGZŐDÉSELMÉLETE 

 

 177  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

szigetelve egymástól, szimbolikus értelemben annál gyengébbek – csak akkor képesek önmagukat csoportként, 

vagyis olyan erőként megszervezni, amely hallatni tudja a hangját a politikai mezőben, ha egy apparátusra 

ruházzák át képviseleti jogaikat; másként megfogalmazva, a politikai elidegenedés abból fakad, hogy a politikai 

jogfosztottság elkerülése érdekében szüntelenül vállalni kell a politikai jogfosztottság kockázatát. Marx szerint 

akkor van szó fetisizmusról, amikor „az emberi fej termékei saját élettel felruházott önálló alakoknak tűnnek 

fel‖;50 a politikai fetisizmus pedig pontosan azt jelenti, hogy a hiposztazált egyén értéke, amely az emberi agy 

szüleménye, karizmaként, az adott személy objektív tulajdonságaként, megragadhatatlan vonzerőként, 

felfoghatatlan rejtélyként jelenik meg. A miniszter vagyis a szolga – akár egy vallást, akár az államot szolgálja – 

metonimikusan kapcsolódik a csoporthoz: a csoport részeként a csoport egészét kifejező jelként funkcionál. Ő 

az, aki egy teljességgel szimbolikus létező teljesen valós helyettesítőjeként olyan – ahogy Ryle mondaná – 

„kategóriahibára‖ ösztönöz, amilyet a gyerek követ el, amikor az ezredet alkotó katonák láttán azt szeretné 

tudni, hogy hol van az ezred. Pusztán azáltal, hogy látható, a különálló individuumok tisztán szeriális 

sokféleségéből (collectio personarum plurium) egy „mesterséges személyt‖, egy corporatio-t, egy szervezett 

tömeget hoz létre, amelyet a mozgósítás és a demonstráció révén akár társadalmi cselekvőként is képes 

feltüntetni. 

A politika a szimbolikus hatékonyság legfőbb terepe, vagyis azon cselekvéseké, amelyek társadalmi dolgok és, 

különösen, csoportok létrehozására képes jelek útján mennek végbe. A szimbólumrendszerek létéhez kötődő 

legrégebbi metafizikai hatás erejét kihasználva – amelynek értelmében mindent valóságosan létezőnek lehet 

tekinteni, ami szimbólumokkal jelölhető (például Isten vagy a nemlét) –, a politikai képviselet szüntelenül, újra 

és újra a kopasz francia király példájának (amit a logikusok olyannyira kedvelnek) egy származékos formáját 

hozza létre: minden olyan leíró állítás, amelynek a „munkásosztály‖ az alanya, egy egzisztenciális állítást rejt 

magában (azt, tudniillik, hogy létezik munkásosztály). Általánosabban fogalmazva minden kijelentés, amelynek 

alanya valamilyen gyűjtőfogalom – nép, osztály, egyetem, iskola, állam stb. –, már önmagában előfeltételezi az 

adott csoport létezését, és ugyanazt a metafizikai körkörösséget leplezi el, amelyet az ontológiai érvelés már 

feltárt. A szóvivő az az ember, aki egy csoportról, egy csoport nevében beszélve, kimondatlanul is a kérdéses 

csoport létezését posztulálja, és azon varázslatos művelet révén, amely minden névadásnak sajátja, létrehozza a 

csoportot. Ezért van szükség a – nyelvvel s így a hatalommal való visszaélésre eleve hajlamos – politikai ész 

kritikájára, ha szándékunkban áll rákérdezni arra, amivel minden szociológiának kezdődnie kellene, vagyis a 

kollektivitások létére és létezési módjára. 

Egy osztály annyiban – és csak annyiban – létezik, amennyiben plena potentia agendivel felruházott képviselői 

fel vannak hatalmazva, és felhatalmazottnak érzik magukat arra, hogy az osztály nevében beszéljenek – 

összhangban azzal a kérdéssel, hogy „a Párt-e a munkásosztály‖ vagy „a munkásosztály a Párt‖?, ami a 

kánonjogászok megállapítására rímel: „az egyház a pápa (vagy a püspökök), a pápa (vagy a püspökök) pedig az 

egyház – s ezáltal képesek az osztályt a politikai mező valós erejévé tenni. Az a létezési mód, amit manapság 

(természetesen különböző változatokban) sok társdalomban „munkásosztálynak‖ neveznek, teljességgel 

paradox: csak gondolatban létezik, azok nagy részének gondolataiban, akiket a taxonómiák munkásoknak 

neveznek, de azok gondolataiban is, akik a társadalmi térben a munkásoktól a lehető legtávolabbi pozíciókat 

foglalják el. A munkásosztály szinte általánosan elfogadott létezése a képviselettel bíró munkásosztály, vagyis 

politikai és szakszervezeti apparátusok és hivatásos szóvivők létezésén alapul, amelyek és akik számára 

életbevágóan fontos, hogy elhiggyék, a munkásosztály létezik, és ezt elhitessék nemcsak mindazokkal, akik 

azonosulnak vele, hanem azokkal is, akik máshova tartozónak gondolják magukat. Az apparátusok és szóvivők 

képesek a „munkásosztályt‖ egységes hangon megszólaltatni, segítségül hívni, ahogyan isteneket vagy 

védőszenteket szokás, és még arra is képesek, hogy a munkásosztály létét szimbolikusan megjelenítsék a 

demonstráció, vagyis a képviselettel bíró osztály színpadias felvonultatása révén, amelyben egyrészt a hivatásos 

képviselők testülete kap szerepet a hozzá kapcsolódó szimbolikával (rövidítésekkel, emblémákkal, 

jelvényekkel) együtt, másrészt pedig a hívek legelkötelezettebb csoportja, akinek a jelenléte lehetővé teszi a 

képviselők számára, hogy bebizonyítsák, tényleg mások képviseletét látják el. Ez a munkásosztály mint „akarat 

és képzet‖ (hogy Schopenhauer híres könyvének címére utaljunk) nem a marxista hagyományba illeszkedő 

cselekvő osztály, tehát valóban mozgósított valós csoport. De ettől még semmivel sem kevésbé valóságos a 

valóságnak abban a mágikus értelmében, amely (Durkheim és Mauss szerint) az intézményeket társadalmi 

fikcióként határozza meg. Nem más, mint „misztikus test‖, amely – Marx leleményével kezdődően – hatalmas 

múltbeli elméleti és gyakorlati újító munkának köszönheti létét, és amely azoknak a szüntelenül megújuló 

erőfeszítéseknek és energiáknak köszönhetően jön újból és újból létre, amelyek szükségesek a hit és a hit 

újratermelését biztosító intézmény kialakításához és újratermeléséhez. A megbízott képviselők testülete 

formájában és által létezik – nekik köszönheti hallható hangját és látható jelenlétét – továbbá a saját létezésébe 

vetett hit formájában, amelyet ez a teljhatalmú testület puszta léte és reprezentációi által képes kikényszeríteni, 

                                                           
50A tőke, 1. köt., ford. Rudas László és Nagy Tamás, Szikra, Budapest, 1948, 83. old. – A szerk. 
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mégpedig azon objektíve meglévő hasonlóságoknak köszönhetően, amelyek egyesítik a csoporttá válás 

lehetőségét magában rejtő, „papíron létező osztály‖ tagjait.51 Így a marxista elmélet történelmi sikere, vagyis az 

első olyan, tudományosságra törekvő társadalomelméleté, amely a társadalmi világban teljes mértékben 

valósággá is vált, egy paradox helyzet kialakulásához járul hozzá: a társadalmi világnak az az elmélete, amelyik 

a legkevésbé képes az elmélet hatásainak integrálására – noha minden más elméletnél nagyobb hatást gyakorolt 

– napjainkban a legfőbb gátját képezi egy adekvát társadalomelmélet irányába tartó fejlődésének, amelyhez 

korábban minden más elméletnél többet tett hozzá. 

Fáber Ágoston fordítása 

                                                           
51 A papíron létező rokonsági csoport és a gyakorlatban létező rokonsági csoport mint „reprezentáció és akarat‖ közötti viszony hasonló 

elemzéséhez lásd Pierre Bourdieu: A gyakorlati észjárás, Napvilág, Budapest, 2001, valamint uő.: A gyakorlat elméletének vázlata, 
Budapest, Napvilág, 2009. 
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5. fejezet - V. MUNKAMEGOSZTÁS ÉS 
RÉTEGZŐDÉS MAGYARORSZÁGON 

1. Ferge Zsuzsa: Társadalmi rétegeződés a 
szocializmusban1

 

1.1. 1. A társadalmi munkamegosztás mint a társadalmi 
rétegeződés alapja szocialista viszonyok között. Elméleti 
dimenziók 

Amikor a társadalom felépítését, szerkezetét, lényeges viszonyait, a társadalmi struktúrában és fejlődésben 

alapvető szerepet játszó csoportokat vizsgáljuk, amikor az ember objektív körülményeit és egész létét 

meghatározó alaphelyzetét akarjuk megtalálni, akkor természetesen adódik, hogy ezt valóban alapoknál, azaz az 

ember legfontosabb, generikus lényegét jelentő tevékenységénél, a termelőmunkánál keressük. „Az embereket 

az állatoktól megkülönböztethetjük a tudattal, a vallással, vagy amivel akarjuk. Ők maguk akkor kezdik 

magukat az állatoktól megkülönböztetni, amikor termelni kezdik létfenntartási eszközeiket."2 A 

termelőtevékenység az ember tudatos tevékenysége, amelynek során közvetítők, elsősorban munkaeszközei 

segítségével átformálja és szükségletei kielégítésére alkalmassá teszi a természet tárgyait. A termelőmunka 

fejlődése során egyre újabb eszközök, eljárások jönnek létre, amelyek révén szélesedik a termelés folyamata, 

bővül a felhasználható tárgyak köre. Ezzel egyre újabb szükségletek ébrednek, amelyek a termelés további 

fejlesztésére ösztönöznek. E folyamat szükségképpen elvezet a munkamegosztáshoz és „... minden új 

termelőerő, ha nem csupán a már eddig ismert termelőerők tisztán mennyiségi kiterjesztése, a munkamegosztás 

újabb kifejlődésével jár együtt‖.3 

A munkamegosztás természetesen nemcsak elvont tárgyi viszonyokat jelent, hanem az emberek vagy emberek 

csoportjai között kialakuló kapcsolatok rendszerét is. Ezek a viszonyok a termelési és egyben – éppen a termelés 

alapvető szerepe miatt – a leglényegesebb társadalmi viszonyok. Ezért döntő a szerepük a munkamegosztás, a 

termelőerők és ezzel az egész társadalom további fejlődésében. A társadalom és a társadalmi tagolódás 

megismerése tehát valóban nem indulhat ki máshonnan, mint a termelési viszonyokból, vagy még 

általánosabban: a munkamegosztás adott fejlődési fokából, s az általa meghatározott emberek közötti 

viszonyokból. Marx megfogalmazásában: „A tényállás a következő: meghatározott egyének, akik meghatározott 

módon termelő tevékenységet fejtenek ki, meghatározott társadalmi és politikai viszonyokba lépnek. A 

tapasztalati megfigyelésnek minden egyes esetben empirikusan, minden misztifikáció és okoskodás nélkül ki 

kell mutatnia a társadalmi tagozódásnak a termeléssel való összefüggését.‖4 

A társadalmi struktúrát alkotó alapvető rétegeket tehát a munkamegosztás során kialakuló viszonyok 

segítségével definiálhatjuk. Ez azonban önmagában véve túl általános kritérium, mert minden 

munkamegosztásra épülő társadalomra igaz. A társadalom egész jellege attól függ, hogy milyenek a rétegek 

közötti viszonyok. Ezek pedig lényegesen különböznek az osztálytársadalmak között is, s még inkább a 

szocializmust megelőző és a szocialista típusú társadalmakban. Amíg azonban a társadalmi rétegeknek van 

történelmi-társadalmi jelentőségük, addig bizonyos jellemzőknek érvényeseknek kell lenniük rájuk. Az általunk 

definiált társadalmi rétegek, ha nem is mindenben, de igen sok mozzanatában meghatározzák, vagy legalábbis 

erősen befolyásolják a hozzájuk tartozó egyén létét, s így meglehetősen szoros összefüggéseket kell találnunk 

egy réteg tagjainak objektív létfeltételei, valamint életmódja, beállítottsága, érdekei között. Ez az összefüggés 

természetesen nem jelent egyszerű és tökéletesen determinált ok-okozati kapcsolatot. A különböző – gazdasági, 

kulturális, tudati – síkok között bonyolult áttételek és kölcsönhatások vannak, amelyek sokszor el is 

homályosíthatják az alapösszefüggéseket. Emellett egyik társadalmi réteg sem él a többi rétegtől hermetikusan 

elzárt alkultúrákban. Ez az elzártság már a mai kapitalizmusban sem található meg és természetesen még sokkal 

kevésbé van meg nálunk, ahol a társadalom tudatosan és intézményesen törekszik ennek megszüntetésére. Ilyen 

                                                           
1 Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése.KJK, Bp., 1969, 77–158. old. 
2Marx–Engels: A német ideológia. Szikra, 1952. 8. old. A témáról bővebben ír Márkus György: Marxizmus és antropológia c. munkájában. 

Akadémiai Kiadó, 1966. 10-25. old. 
3Marx–Engels: i. m. 33. old. 
4Marx–Engels: i. m. 8-9. old. 
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módon a különböző rétegek között meglevő kapcsolatok és kölcsönhatások is bonyolítják a helyzetet, és szinte 

lehetetlenné teszik, hogy az egyént minden vonatkozásban meghatározza az, hogy egy adott réteghez tartozik. 

Mégis, ha feltevésünk helyes, mindezen bonyolult folyamatok és kölcsönhatások ellenére a gyakorlati 

kutatásban azt kell találnunk, hogy az általunk meghatározandó különböző rétegek „statisztikailag‖ 

kimutathatóan egymástól eltérő módon, más körülmények és más adottságok között éljenek, és – főként éppen 

ennek következtében – magatartásuk, igényeik, vágyaik, általában gondolkodásuk és világképük is eltérő. A 

„statisztikailag kimutatható‖, „statisztikailag igaz‖ két követelményt jelent. Egyfelől azt, hogy – noha az 

összefüggések nem teljesen egyértelműek és nem állnak fenn minden egyes egyén esetében – az átlagos, tipikus 

helyzet igazolja az összefüggések létét.5 Ha a társadalmi rétegek között ilyen jellegű különbségek vannak, akkor 

második követelményként annak is igaznak kell lennie, hogy a rétegek bizonyos társadalmi zártságot és 

bizonyos időbeli stabilitást mutatnak. Más szavakkal: a rétegeken belül könnyebben alakulnak ki bizonyos 

típusú (baráti, házastársi stb.) kapcsolatok, mint a rétegek között. Ha időbeli fejlődésében nézzük ugyanezt a 

problémát, akkor megállapíthatjuk, hogy egy meghatározott rétegbe született egyén általában nem 

véletlenszerűen kerül be valamelyik másik rétegbe, hanem a teljesen véletlenszerű elrendeződésnél 

bizonyíthatóan nagyobb statisztikai valószínűsége van annak, hogy saját rétegén belül marad. 

A következő követelmény az, hogy ne csak szignifikánsak legyenek a különbségek, hanem hogy az általunk 

választott rétegképző ismérv valóban segítsen központi kérdésünk megválaszolásában, azaz megmagyarázza a 

feltárt társadalmi különbségek jelentős részét. Olyan mértékben kell magyaráznia a különbségeket, hogy ne 

maradjon kétség a tekintetben, hogy valóban alapvető tényezővel állunk szemben, hogy ne vetődhessen fel a 

kérdés, hogy nincs-e hipotetikus rétegképző ismérvünk mellett más tényező, amely a meglevő társadalmi 

különbségek létét jobban magyarázná. 

Végül, ha mindezek a körülmények fennállnak, akkor annak is igaznak kell lennie, hogy a rétegek az egész 

társadalmi struktúra fejlődésén, alakulásán belül döntő szerepet játszanak. Ha ugyanis igaz, hogy e rétegek a 

társadalom legfontosabb viszonyaiban gyökereznek, és hogy a közöttük levő különbségek társadalmilag is 

legszignifikánsabbak, akkor szinte bizonyosra vehető, hogy egymáshoz való viszonyukat nem csupán a 

szocialista társadalom közös célja érdekében tett erőfeszítések alapján kialakuló harmónia jellemzi, hanem e 

viszonyokból a csoportérdekek érvényesítésére irányuló törekvések során feszültségek, konfliktusszituációk is 

adódhatnak. 

Feltevésünk tehát az, hogy a mai magyar viszonyok között – és valószínűleg a fejlődés hasonló fokán álló többi 

szocialista ország viszonyai között is – a társadalmi rétegek létének gyökerét a társadalmi munkamegosztásban 

kell keresnünk. 

Ez a hipotetikus állítás közvetlenül nem igazolható adatok útján, hiszen a „társadalmi munkamegosztásban 

elfoglalt hely‖ – a fenti értelemben – operatív célokra nem használható komplex és elvont fogalom. A 

társadalmi munkamegosztás közvetlenül a különböző – nagyon sokrétű – konkrét szükségletek kielégítését 

biztosító konkrét tevékenységek elkülönülését jelenti. 

A konkrét tevékenységek elkülönülése történelmileg a különböző jellegű szükségleteket szolgáló gazdasági 

ágak, az ipar és mezőgazdaság szétválásával kezdődött, majd a gazdasági ágakon belül is végbement egy széles 

körű specializálódás. E specializálódás végeredményeként alakultak ki a foglalkozások, amelyek száma ma már 

nálunk is több ezerre tehető. A gazdasági ágak és foglalkozások szerinti tagolódás a társadalmi 

munkamegosztás konkrét megjelenési formája, vagyis ezt tekinthetjük voltaképpen a munkamegosztás technikai 

oldalának, illetve minthogy a „technikai munkamegosztás‖ már más összefüggésben is használt kifejezés, a 

munkamegosztás funkcionális vetületének (esetleg: technikai-gazdasági munkamegosztásnak). 

Erről az alapról kiindulva azonban nem tudjuk meghatározni a társadalmi rétegeket, hiszen ha több ezer 

csoportot definiálunk is, ez nem visz közelebb a társadalmi valóság áttekintéséhez. Emellett a foglalkozások 

önmagukban még semmiféle rendszert, rétegződést nem határoznak meg, hacsak nem akarunk szubjektív, a mi 

(objektív) megközelítésünktől idegen, ún. presztízs szerinti rétegződést elfogadni. De a foglalkozások teljes 

körére még ez is kivihetetlen lenne. Ha a munkamegosztásban elfoglalt helyet tartjuk is az alapvető, a 

társadalom leglényegesebb tagolódását kialakító faktornak, ez a szerepe nem egyszerűen a konkrét foglalkozások 

révén hat (legfeljebb itt válik nyilvánvalóvá). Minden egyes foglalkozás egy sor olyan társadalmi viszony 

hordozója, amely éppen a társadalmi munkamegosztás tényéhez kapcsolódik, annak keretén belül jön létre. Ez 

tulajdonképpen a munkamegosztás társadalmi oldala. Ezek a viszonyok egyben a társadalmi 

munkamegosztásban elfoglalt hely általános, absztrakt jellemzői vagy dimenziói. Ezeknek az absztrahált 

                                                           
5 Statisztikai nyelven: a rétegek közti különbségek szignifikánsak. 
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dimenzióknak a segítségével megtalálhatjuk és kifejezhetjük azt, ami bizonyos foglalkozásokban – a konkrét 

tevékenység teljesen eltérő volta ellenére – közös, és így közelebb kerülünk a társadalmi munkamegosztás 

társadalmi csoportokat létrehozó szerepéhez.Más szavakkal: A társadalmi munkamegosztás rendkívül bonyolult 

rendszer, a benne elfoglalt hely sem fejezhető ki tehát egyszerűen. A konkrét foglalkozások ugyan jelzik egy-

egy ember konkrét tevékenységét, a funkcionális munkamegosztásban betöltött szerepét. Ám a funkcionális 

munkamegosztás a társadalmi munkamegosztásnak csak egyik vetülete, ami még nem fedi fel az adott 

társadalomban a munkamegosztás társadalmi lényegét.6 A kérdés most már az, hogy hogyan lehet a lényeges 

társadalmi csoportokat a munkamegosztás társadalmi oldaláról kiindulva megtalálni. 

A társadalmi munkamegosztás nagyon sokféle viszonyt hoz létre az emberek között. Ahhoz, hogy leírhassuk a 

struktúra fő csoportjait, a szocialista társadalomban már nem elég arra az egy viszonyra – a tulajdonviszonyra 

– támaszkodni, ami az antagonisztikus osztálytársadalmakban alapvető volt.7 Persze, az egyes foglalkozások a 

szocializmusban is nagyon sokfajta viszony hordozói lehetnek, s a foglalkozásoknak szinte korlátlan számú 

jellemzője van. A kutatás egyik alapkérdése ezúttal is az – mint az elemzések többségénél –, hogy milyen 

alapon válasszunk ki olyan empirikusan még kezelhető, korlátozott számú változót a szinte végtelen számú 

lehetséges jellemző közül, amely a tudományos elvonatkoztatásra módot ad: mi az, ami elhanyagolandó, s mi 

az, ami megtartandó. Ennél a választásnál döntő szerepe van a kutató elméleti (filozófiai vagy még inkább 

világnézeti) beállítottságnak, mert mind logikailag igazolható, mind intuitív (azaz csak utólag racionalizálható) 

döntései egész szemléletében, egész értékrendszerében gyökereznek. Hogy ezek a döntések mennyire voltak 

helytállóak, hogy a válogatásnál (szubjektíve) fontosnak tűnő jellemzők objektíve, társadalmi hatásukat tekintve 

mennyire azok, ezt a kutatásnak magának kell eldöntenie. A döntésnél egyébként az általános elméleti 

premisszákon kívül az is befolyásolja a kutatót, hogy milyen sajátos történelmi feltételek között, milyen sajátos 

témát vizsgál. Ez azt jelenti, hogy ugyanabból a jelenségkörből merítő különböző célú kutatásoknál az 

absztrakciós folyamat eltérő lehet, az elemzés során más-más viszonyok, más dimenziók tűnhetnek fontosnak. 

A mi elméleti kiindulásunk a történelmi materialista szemlélet, sajátos célunk pedig a társadalmi struktúra 

vizsgálata. A történelmi materialista állásfoglalás kifejezésre jut alapvető, induló hipotézisünkben, amely a 

munkamegosztásban keresi a társadalom alapstruktúrájának gyökereit. Ezen az alapvetésen belül a fejlődés 

dialektikájának értelmezése szerint különösen azok a társadalmi viszonyok (a társadalmi munkamegosztás azon 

dimenziói) fontosak számunkra, amelyek a társadalmi mozgás mechanizmusát segítenek feltárni, azaz amelyek 

lényeges társadalmi feszültségek tényleges vagy potenciális forrásai. 

A társadalmi feszültségek mindig valamilyen egyenlőtlenséggel függnek össze. Annak megfelelően, amit az 

előző, a társadalmi egyenlőség kérdésével foglalkozó fejezetben elmondottam, a társadalmi 

munkamegosztásban kialakuló számtalan viszony közül azokat emeljük ki, amelyek vagy társadalmilag 

különbözőképpen értékelt (és persze objektíve különböző) helyzetet jelentenek, vagy eltérően értékelt 

következményeik vannak.8 

A fenti elveket követő analízis értékelésénél nem szabad szem elől tévesztenünk egy lényeges elvi-elméleti 

problémát (ami talán minden társadalmi analízis közös és szükségszerű problémája), azt ti., hogy a társadalmi 

struktúra a valóságban több, mint az általunk vizsgálható elemek egyszerű összege. Vagy másként: ha a 

valóságos jelenséget dimenzióira bontva az általános síkján elemezzük, akkor igaz, hogy megszerezzük a 

gyakorlati vizsgálat lehetőségét, sőt jelentős segítséget kapunk ahhoz, hogy egy komplex jelenség hatását 

magyarázzuk, de ugyanakkor el is veszítettünk valamit a konkrét valóság komplexitásából, a bonyolult 

összefüggésekből és áthatásokból. Igaz, az analízist követheti a szintézis, pontosabban: az analízist szintézisnek 

kell követnie, aminek során visszatérünk az absztrakttól a konkréthoz, amikor a „gondolkodásban a konkrétum 

mint az összefoglalás folyamata, mint eredmény jelentkezik‖.9 De éppen, mert az analízis nem terjedhet ki 

mindenre, a szintézisnek vagy intuitív mozzanatokat is kell tartalmaznia, amelyek már kilépnek a szigorúan 

tudományos bizonyítás köréből, vagy – és ez a gyakoribb eset – a szintézis nem adja vissza a valóság 

                                                           
6Részletes bizonyítás nélkül is szembetűnő, hogy az áru kettős jellege – használati érték és érték egyszerre – és az árut létrehozó termelési 

folyamat kettős jellege – funkcionális és társadalmi oldal –egymással hasonló viszonyban álló fogalompárok. 
7A 2. fejezetből kitűnt, hogy számos konkrét jelenség elemzésénél a tőkés társadalomra vonatkozóan sem elég csupán az alapdichotómiát 
figyelembe venni, de ugyanez nyilván a feudális vagy az antik társadalom esetében is így van. A szocialista társadalomban azonban – nem 

lévén antagonisztikus osztályellentétek tulajdonosok és nem tulajdonosok között – minőségileg más a helyzet. A kapitalista magántulajdon 

megszűnése maga jelenti a struktúra meghatározását. 
8Témánktól messzire vezetne az a kérdés, hogy milyen jelenségek – javak, tulajdonságok, eszmék – képezhetnek társadalmilag elismert 

értéket. Egy társadalom eszményei – ember, életforma, életcél eszményei – nyilvánvalóan mindig a termelőerők és termelési viszonyok 

fejlettségétől függnek, de e függés nem egyirányú és nem kizárólagos. Nem egyirányú, mert nemcsak az alap formálja ezeket az 
eszményeket, értékelt jelenségeket, hanem azok vissza is hatnak az alap fejlődésére, tehát jelentős anticipáló szerepük is van. És 

meghatározottságuk – főként egy országon belül – természetesen nem kizárólagos, az adott alapokon kívül egy sor közvetett hatás 

érvényesül (korábbi társadalmi formák tudati megrögződöttségei, értékeszmények áthatása stb.). 
9K. Marx: Bevezetés a politikai gazdaságtan bírálatához. Szikra, 1951. 26. old. 
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teljességét, hanem csak annak a korábbinál jobban megismert részét. Mindez azt jelenti: a társadalmi 

munkamegosztás teljességét nem tudhatjuk tökéletesen megragadni egyes dimenziói révén. 

Az előzőkben vázolt eljárásnak – elvi nehézségei mellett – van két, ugyancsak nem elhanyagolható technikai 

problémája. Az egyik, hogy mennyire kell eleminek és mennyire kell egydimenzionálisnak lennie a kiválasztott 

változóknak. A döntéshez ismét a társadalmi valóság végtelenségének tényét kell figyelembe venni. A valóban 

„elemi‖, azaz másra már vissza nem vezethető, irreduktibilis tulajdonságokig lehetetlen visszamenni, hiszen ez 

nem jelentene mást, mint megkeresni a fejlődés „első‖, eredendő okát. Az irreduktibilitás azonban nem feltétlen 

követelmény: az elemzés áttekinthetőségéhez elég, ha olyan jellemzőket választunk szét, amelyek – ha 

történelmileg és logikailag nem teljesen függetlenek is más viszonyoktól és tulajdonságoktól – önmagukban már 

csak egy sajátosságot, egy tulajdonságot fejeznek ki. Ez ideális formában az unidimenzionalitás követelménye. 

A gyakorlatban ezt a követelményt sem tudjuk mindig betartani. Sok esetben technikai kényszerűségből vagy 

egyszerűen „kényelmességből‖ (a hosszadalmas bizonyítássorozat lerövidítése, az áttekinthetőség biztosítása 

stb. érdekében) megelégszünk azzal, hogy olyan dimenzióig jussunk el, ami formálisan nem unidimenzionális, 

de egymással összefüggő jelenségeket foglal össze egy komplexebb dimenzióban. Ilyen pl. a következőkben 

említendő mezőgazdasági–nem mezőgazdasági dimenzió, ami könnyen tovább bontható, de az adott elemzésnél 

megelégedhetünk ezzel a durvább megközelítéssel. 

A másik technikai nehézség a fogalmak operacionalizálása. Ha megtaláltuk is a társadalmi helyzet elméletileg 

lényegesnek tűnő elvont összetevőit, még nyitva marad az a probléma, hogyan lehet ezeket az empirikus 

igazolás céljaira gyakorlatilag vizsgálhatóvá tenni. Ez a kérdés ma még egyes esetekben megoldhatatlan 

nehézség elé állít bennünket. Így például – mint a továbbiakból kitűnik – a hatalom elméletileg nagy fontosságú 

dimenziójának statisztikai vagy legalább empirikus célokra alkalmas mutatói még szinte teljesen 

kidolgozatlanok. Ennek ellenére abból kell kiindulnunk, hogy az első feladat a kérdés elméleti tisztázása. Így 

először a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely elméletileg és társadalmi hatásában lényeges jellemzőit 

keressük, és csak azután vesszük sorra a gyakorlatban felmerülő problémákat. 

Elemzésünk során először azokat a viszonyokat vizsgáljuk, amelyek egyenesen következnek a munkamegosztás 

tényéből, amelyek e helyzet velejáró, belső tulajdonságai, amelyeket tehát a társadalmi munkamegosztásban 

elfoglalt hely közvetlen velejáróinak tekinthetünk. Második lépésben azokat a társadalmi viszonyokat és 

társadalmi változókat vizsgáljuk, amelyek a munkamegosztásban elfoglalt helyet több-kevesebb áttétellel 

determinálják az adott történelmi társadalmi feltételek között, azaz, amelyek a hely előfeltételei. Végül rátérünk 

azokra a viszonyokra, amelyek a munkamegosztásban elfoglalt helyek különbözőségei folytán differenciált 

következményekként jelennek meg. 

1.2. 2. A munkamegosztás során kialakuló fontosabb társadalmi 
viszonyok 

1.2.1. 2.1 A tulajdonviszonyok 

Minden, munkamegosztást ismerő társadalomra igaz, hogy a leglényegesebb társadalmi viszonyok a 

munkamegosztás adott fokához kapcsolódnak, és hogy á munkamegosztás során nagyon sokfajta viszony alakul 

ki. Mégis, a korábbi, a termelési eszközök magántulajdonán alapuló társadalmakban volt egyetlen viszony – a 

tulajdonviszony –, melynek abszolút primátusa volt: az alapvető ellentmondások, a polarizálódott objektív 

helyzetek, a fejlődést előrevivő lényeges konfliktusok ennek a viszonynak a talaján jöttek létre. Más szavakkal, 

azokban a társadalmakban, amelyekben – Marx szavaival – „munkamegosztás és magántulajdon azonos 

kifejezések‖ voltak, ott az e viszonyok alapján meghatározott osztályok jelentették a legfontosabb társadalmi 

csoportokat, és az osztályok harca határozta meg a társadalmi fejlődés menetét. Ez természetesen nem jelentette, 

hogy semmilyen más termelési viszonynak nem volt jelentősége; amikor az osztályok közötti harc kevéssé volt 

éles, akkor egyéb viszonyok (vezető–vezetett viszony, konkurrencia-konfliktusok az osztályokon belül stb.) 

léptek előtérbe. A társadalom egész szerkezetét és fejlődését azonban mégis alapvetően az osztályviszonyok 

határozták meg. 

Szocialista viszonyok között is megtartják a tulajdonviszonyok alapvető szerepüket az egész termelési mód, és 

így az egész társadalmi rendszer jellegének meghatározásában hisz a szocialista tulajdonviszonyok alapján jön 

létre a történelmileg új szakaszt jelentő társadalmi forma, amelyben, éppen ezért, a lényegi társadalmi 

egyenlőség is megvalósulhat. Ugyanakkor azonban a tulajdonviszonyok nem jelentik és nem jelenthetik többé a 

társadalmi differenciálás alapvető tényezőjét. A szocialista, azaz társadalmilag egyszerűbb viszonyok között 

nincs többé egyetlen domináns viszony, amelyre a társadalmi differenciálódással kapcsolatos összes lényeges 

problémák visszavezethetők lennének. A kérdések jellegétől függően a társadalmi munkamegosztásban 
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létrejövő viszonyok felváltva tehetnek szert jelentőségre, azaz a végzett munka jellegét meghatározó dimenziók 

közül hol az egyik, hol a másik szerepe válik fontossá. Ilyen körülmények között a tulajdonviszonyok elvesztik 

a korábbi társadalmakban meglevő döntő, differenciáló szerepüket, de emellett természetesen bizonyos – bár a 

szocialista társadalom fejlődésével halványuló – szerepük továbbra is van. 

Az itt vázolt felfogást két szempontból szokták vitatni. Egyrészt azért, mert a tulajdonviszonyokat a 

munkamegosztás átfogó kategóriája alá rendeli, másrészt azért, mert a korábbi társadalmakhoz képest kisebb 

súlyt ad a tulajdonviszonyoknak. Az első ellenvélemény lényegi érve, mely Hegedűs András és Wirth Ádám 

vitájában is elhangzott,10 az, hogy Marx és Engels így írnak pl. „A német ideológia‖ c. munkában: „Egyébként 

munkamegosztás és magántulajdon azonos kifejezések – az egyikben ugyanazt jelentik ki a tevékenységre 

vonatkoztatva, amit a másikban a tevékenység termékére vonatkozólag jelentenek ki.‖11 Ebből következne, hogy 

a munkamegosztás nem általánosabb kategória, mint a magántulajdon. Ugyanakkor azonban egyfelől korlátlanul 

lehetne sorolni Marx és Engels olyan történelmi távlatú elemzéseit – akár „A német ideológia‖, akár „A 

szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig‖ c. munkából stb. –, amelyekből kitűnik, hogy valóban a 

munkamegosztás kategóriáját tekintették a fejlődés legalapvetőbb fogalmának, mert – történelmileg – megelőzi 

a magántulajdon kialakulását, s mert – tudományosan – a termelőerők adott fejlődési fokát fejezi ki, és ez 

határozza meg mindenkor a termelési viszonyokat s a tulajdon jellegét is. Pl. „A munkamegosztás különböző 

fejlődési fokai ugyanennyi különböző tulajdonformát jelentenek, vagyis a munkamegosztás mindenkori 

fejlettségi foka meghatározza az egyének egymáshoz való viszonyát is a munka anyagához, eszközéhez és 

termékéhez való vonatkozásukban.‖12 Vagy Engels szavaival: „Az osztályokra oszlás alapja a munkamegosztás 

törvénye.‖13 Természetesen ez a történelmi vagy logikai sorrendiség távolról sem abszolutizálható, hiszen a 

társadalmi fejlődés dialektikájának lényege éppen az, hogy a termelőerők és a termelési viszonyok kölcsönösen 

hatnak egymásra. 

Ami egyébként a munkamegosztásnak történelmileg a tulajdonviszonyoknál tágabb kereteit illeti, ez nemcsak a 

múltra vonatkozólag igaz, hanem – ma már nagy valószínűséggel állíthatjuk – a jövőre is: a tulajdonviszonyok 

differenciáltságának megszüntetése rövidebb történelmi korszakot igényel, mint a társadalmi 

munkamegosztásnak olyan szintű megszüntetése, amelyet a kommunizmus perspektívájában magunk elé 

tűzünk, melyet Marx úgy ír le, mint a szellemi és fizikai munka közötti különbség elmosódását, mint az ember 

képességét arra, hogy egyik munkafajtáról a másikra könnyűszerrel áttérjen, mint a régi (többnyire társadalmi 

kényszer hatására kialakuló) foglalkozási berögződöttségek felszámolását. A tulajdonkülönbségek a szocialista 

társadalmi-gazdasági viszonyoknak történelmileg egyik legátmenetibb kategóriáját jelentik. A társadalmi 

elemzésnek ma éppen azt a folyamatot kell vizsgálnia, ahogyan ez a korábban döntő viszony jelentőségét veszti. 

Valójában – és itt térünk rá a másik ellenérv megválaszolására – minden olyan érvelés, amely egyenlő vagy 

hasonló történelmi-társadalmi szerepet tulajdonít a tulajdonviszonyoknak a szocializmust megelőző és a 

szocializmust építő társadalmakban, a lényeget téveszti szem elől. Marx, Engels és Lenin azért hangsúlyozták 

mindig a tulajdonviszonyok és az ezen az alapon kialakuló osztályok alapvető fontosságát, mert a 

kizsákmányolást lehetővé tevő magántulajdonban látták annak az antagonizmusnak az alapját, amely az 

emberek nagy csoportjait egymással minden tekintetben szembeállítja, és amely ilyen módon a gazdasági és 

társadalmi fejlődés legfőbb hatóereje. Az előző Marx-idézetben („munkamegosztás és magántulajdon azonos 

kifejezések‖) a történelmileg és társadalmilag lényeges hangsúly a magántulajdonon van. Ez a megfogalmazás 

tehát alapvetően a magántulajdonon nyugvó osztálytársadalmakra vonatkozik. Egyébként ezt a mondatot 

közvetlenül megelőzi az a megállapítás: „A (még törzsi szervezetben élő) családban levő, természetesen még 

nagyon kialakulatlan és lappangó rabszolgaság az első tulajdon, amely egyébként már itt is tökéletesen megfelel 

a modern közgazdászok meghatározásának, amely szerint a tulajdon idegen munkaerővel való rendelkezés.‖ 

Úgy vélem tehát, hogy a tulajdon szerepe addig perdöntő, amíg ez „idegen munkaerő feletti rendelkezést‖, azaz 

kisajátítást biztosító magántulajdon, amíg ezek a tulajdonviszonyok antagonisztikus osztályviszonyokban öltenek 

testet. Ennek a nagy történelmi korszaknak azonban a proletariátus forradalma és a proletárdiktatúra a lezáró 

szakasza. Ugyanezt olvashatjuk ki az ugyancsak Wirth Ádám által idézett lenini gondolatból, ahol Lenin a 

marxista módszer egyik vonását jellemzi. E módszer követői „az élő egyének tetteit, amelyek végtelenül 

sokfélék és látszólag nem rendszerezhetők, minden ilyen társadalmi-gazdasági alakulat keretein belül 

általánosították és az egyének ama csoportjainak tetteire vezették vissza, amelyek a termelési viszonyok 

rendszerében játszott szerepük, a termelési feltételek, következésképpen életkörülményeik és az ezek által 

                                                           
10 Lásd Hegedűs András: Társadalmi struktúra és munkamegosztás, és Wirth Ádám: A szocializmus szociális struktúrája és a marxista 
szociológia. Mindkét tanulmány a Valóság 1966. 8. számában jelent meg. 
11Marx–Engels: i. m. 16. old. (Kiemelés tőlem. F. Zs.) 
12Uo. 33-34. old. (Kiemelés tőlem. F. Zs.) 
13A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig. (Marx–Engels Válogatott Művei. II. kötet, 147. old.) 
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meghatározott érdekek szerint különböznek egymástól – egyszóval, azoknak az osztályoknak a tetteire, amelyek 

harca a társadalom fejlődését meghatározta‖.14 

Az osztályok közötti harc határozza meg tehát a társadalom fejlődését – de csak addig, ameddig a 

tulajdonviszonyok antagonisztikusak lévén, valóban harc van közöttük –, ez pedig a mi társadalmunkra 

nyilvánvalóan nem igaz. Ha azonos típusú mozgatóerőt keresünk az antagonisztikus osztálytársadalmakban és a 

szocialista típusú társadalomban, ez lehet a marxizmushoz való formai hűség, de olyan hűség, amely lényegét 

tekintve célt téveszt. A társadalomtudomány fontos feladata, hogy megismerje saját, szocializmust építő 

társadalmunk specifikumait, és ezek segítségével bizonyítsa e társadalmi forma előnyét és fölényét a korábbi 

osztálytársadalmak felett. E fölény lényege pedig éppen az, hogy többé nem az emberek csoportjai közötti 

antagonizmus, a partikuláris érdekekért folyó harc a fejlődés fő hajtóereje. 

Mindaz, amit eddig elmondottam nem jelenti, hogy a tulajdonviszonyoknak ma már nem tulajdonítanék 

jelentőséget. De amíg társadalmi fontosságuk és a munkásosztály politikai harcában való jelentőségük, 

történelmi szerepük miatt jogosult, hogy a magántulajdonon alapuló társadalmakban a tulajdon-, illetve 

osztályviszonyok előzzenek minden más társadalmi kategorizálást, hogy mindenekelőtt ezekre a viszonyokra – 

mint a társadalmi munkamegosztás legfontosabb viszonyaira – vezessük vissza a társadalom struktúráját és 

minden más viszonylatot csak ennek alárendelve, ezen a kereten belül szemléljünk, addig ezzel az elméleti 

kiindulással a szocializmusra vonatkoztatva olyan következtetésekhez kellene szükségképpen eljutnunk, 

amelyek összeegyeztethetetlenek a szocializmus lényegével. 

Ugyanakkor mai szocialista társadalmunk még nem „a saját alapján kifejlődött‖ szocialista társadalom, még 

igen sok tekintetben a tegnapi osztálytársadalomban gyökerezik. Ez többek között azt is jelenti, hogy a 

tulajdonviszonyoknak is van – részben, sőt nagyrészt történelmileg kialakult – szerepük. 

E történetiség mindenekelőtt a munkásosztályra vonatkozóan döntő jelentőségű. 

Hogy a munkásosztály a mai társadalom vezető osztálya, és hogy a mai társadalmi fejlődésnek elsősorban a 

munkásosztály érdekeivel kell egybeesnie – ezt részben, sőt nagyrészt a tőkés társadalombeli helyzetére 

vezethetjük vissza. Egyfelől ugyanis arra, hogy a tőkés társadalom legelnyomottabb, legközvetlenebbül 

kizsákmányolt osztálya, amely társadalom felszámolása ennek az osztálynak az elsődleges érdeke, másfelől 

pedig arra, hogy a termelésben elfoglalt helyzete a legszervezettebb és legtudatosabb osztállyá érlelik. (Ez 

utóbbi feltétel ma is fennáll.) A győztes munkásosztályt mai osztályhelyzete – a tőkésosztály törekvéseit 

kifejező, osztállyá már nem szerveződő egyénekkel folytatott esetleges utóvédharcoktól eltekintve – nem állítja 

antagonisztikusan szembe a többi osztállyal, s kiváltképpen nem a másik nagyobb osztállyal, a 

termelőszövetkezeti tagsággal, amelynek tagjai szintén szocialista – ha nem is össznépi – tulajdonviszonyok 

között dolgoznak. A kis magántulajdonosokkal – kisiparosokkal, kiskereskedőkkel – mindkét nagy osztálynak 

kifejezettebb érdekellentétei lehetnek a kisárutermelés belső fejlődési törvényszerűségei miatt. Ám egyfelől itt 

sem lehet alapvető konfliktus, hiszen a munkáshatalomnak módja van korlátok közé szorítani a kisárutermelők 

idegen munka eredményének elsajátítására irányuló törekvéseit. Másfelől kérdéses, hogy meddig tekinthetjük 

ezt a csoportot valóban osztálynak, ha figyelembe vesszük a tulajdonviszonyok alapján meghatározott osztályok 

azon vonását, hogy ezek emberek nagy csoportjai, akik a termelés szervezetében alapvető szerepet játszanak. 

Ma pedig a kisárutermelőkhöz az össznépesség mintegy 4%-a tartozik, és pillanatnyilag erősen öregedő réteget 

képvisel. 

A tulajdonviszonyokban meglevő mai különbségeket tehát feltétlenül figyelembe kell vennünk mindazért, amit 

az ezen alapuló osztályok a múlt társadalomból magukkal hoztak. De a mai munkamegosztásban is sajátos 

körülményeket jelentenek a tulajdonviszonyok, elsősorban a tekintetben, hogy az egyes osztályokhoz tartozók 

munkája a társadalmiasult munka különböző – közvetlenebb vagy közvetettebb – fokozatain van. Ez a tény nem 

elhanyagolható feszültségeket hozhat létre mind az iparon, mind a mezőgazdaságon belül az állami, illetve 

szövetkezeti szektorban dolgozók között. A mai különbségek zöme azonban – legalábbis ami a két, társadalmi 

szerepét és súlyát tekintve alapvető osztályt, a munkásosztályt és a termelőszövetkezeti parasztságot illeti – nem 

közvetlenül a termelőeszközökhöz való eltérő viszonyban gyökerezik, hanem sokkal inkább abban a sajátos 

                                                           
14V. I. Lenin: A narodnyikság gazdasági tartalma. Lenin Művei, 1. kötet, Szikra, 1951. 435. old. Hasonló értelmű, kicsengésű az a lenini 

osztálymeghatározás, amelyet a legtöbbször idézünk a „Nagy kezdeményezés‖-ből. „Osztályoknak nevezik az emberek nagy csoportjait, 
amelyek a társadalmi termelés történelmileg meghatározott rendszerében elfoglalt helyük, a termelőeszközökhöz való, nagyrészt 

törvényekben szabályozott és rögzített viszonyuk, a munka társadalmi szervezetében játszott szerepük, következésképpen tehát a társadalmi 

javak rendelkezésükre álló részének megszerzési módjai és méretei tekintetében különböznek egymástól. Az osztályok olyan 
embercsoportok, amelyek közül egyik eltulajdoníthatja a másik munkáját, annak következtében, hogy a társadalmi gazdaság adott 

rendszerében különböző a helyzetük.‖ (Lenin Művei, 29. kötet, Szikra, 1953. 428. old.) Ebben a valóban definíció tömörségű leírásban a két 

mondat összetartozik, és a szocializmus mai viszonyaira csak akkor alkalmazható, ha – mint ahogyan ez olykor előfordul – az itt kiemelt 
második mondatot elhagyjuk. 
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társadalmi-történeti tényben, hogy a termelőszövetkezeti tagok többsége tulajdonképpen a parasztság 

„jogutóda‖. A két nagy osztály közötti feszültségek (pl. a mezőgazdasági és ipari árak egymáshoz való 

viszonyából adódó érdekellentétek, vagy főleg történelmi-tradicionális okokból a gazdasági síkról a társadalmi 

síkra áttevődő feszültségek), illetve a közöttük levő kisebb-nagyobb társadalmi horderejű különbségek, amik 

egy sor jelenségnél (például korösszetétel, családösszetétel, illetve jövedelmi színvonal, a jövedelmek 

rendszeressége15 és a jövedelemforrások szerinti összetétele stb.) megvannak, nemcsak a tulajdonviszonyokban 

meglevő különbségekből adódnak, hanem részben, sőt talán nagyobb részben a mezőgazdaság, illetve a 

parasztság korábbi és máig meglevő sajátos helyzetéből fakadnak.Ennek az állításnak a bizonyítására elég a 

következőkre utalni: egyfelől a „termelőszövetkezeti tagságot‖ jellemző sajátos vonások zöme csak a 

mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagságnál található meg. A kisipari, helyiipari szövetkezetek tagsága 

úgyszólván semmilyen lényeges objektív körülmény szempontjából nem különbözik az alkalmazásban állóktól, 

vagy legalábbis az alkalmazásban álló munkásoktól. Másfelől a „termelőszövetkezeti tagságot‖ jellemző sajátos 

vonások túlnyomó része – a munkásokénál a legutóbbi időkig valamivel kedvezőtlenebb jövedelmi helyzet, a 

lényegesen rosszabb, azaz kevésbé kulturált lakásviszonyok, a munkásokétól sok tekintetben alapjában eltérő 

kulturális magatartás – esetleg még hangsúlyozottabban megtalálható a mezőgazdasági népességen belül 

megkülönböztethető másik két „osztályhoz” tartozóknál: az állami gazdaságok mezőgazdasági dolgozóinál és 

az egyéni parasztságnál. (Erre a problémára egyébként még visszatérünk, mert a mezőgazdaság sajátosságai 

szükségessé teszik a kérdés részletesebb kifejtését.) 

Mindezek alapján összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a tulajdonviszonyoknak mind történelmileg, mind 

politikailag az egész társadalom jellegének meghatározásánál döntő jelentőségük van, de a mai társadalomnak 

az adott termelési szinten kialakuló differenciálódását, az egyenlőtlenség-rendszer alakulását csak igen kis 

mértékben befolyásolják és magyarázzák. 

1.2.2. 2.2 Vezetés – hatalom 

A munkamegosztáson belül létrejövő viszonyok következő lényeges típusa a munka irányító vagy alárendelt 

jellege alapján alakul ki, s ez a viszony közvetlenül kapcsolódik a hatalom kérdéséhez. 

Itt az egyik legnehezebb, legkényesebb, legtöbbet vitatott kérdéshez érkeztünk, amelynek tudományos 

elemzéséhez még a fogalmi apparátus is hiányzik, vagy legalábbis sok bizonytalanságot rejt. Nem vagyunk 

képesek arra, hogy akár csak a fontosabb nyitott kérdéseket is általános síkon megoldjuk. Ám még ahhoz a 

részleges elemzéshez is, amire itt kísérletet teszünk, tisztáznunk kell, hogy mit értünk az egyes fogalmakon. 

A hatalom fogalmát16 nem a weberi értelemben használjuk, amely szerint: „Hatalmon egy társadalmi 

viszonylaton belüli azon lehetőséget értjük, aminek alapján egy egyénnek módja van saját akaratát érvényesíteni 

mások ellenállása ellenére is, függetlenül attól, hogy min alapszik ez a lehetőség.‖17 (A Weber által használt 

többi rokon fogalmak, mint autoritás, legitim autoritás, uralom stb. között sincs olyan, ami pontosan fedné az 

alábbi értelmezést.) A weberi hatalomfogalmat éppen azért nem tudjuk használni, mert nincs meghatározva 

benne, hogy min alapszik az akaratrákényszerítés lehetősége. 

Még kevésbé látszik használhatónak Barber alapjában Weberre épülő fogalomrendszere. Szerinte a befolyás 

(influence) minden társadalmi interakció egyik jellemzője. Ha a befolyás legitim, azaz, ha érvényesítése teljes 

társadalmi konszenzus mellett történik, akkor autoritásról beszélünk, ha pedig legalább az egyik fél 

jogosulatlannak tekinti a befolyás gyakorlását, akkor hatalomról. A hatalom itt tehát csak mint illegitim és ezzel 

természetesen diszfunkcionális jelenség képzelhető el, amely állásponton erősen érződik a funkcionalista 

kiindulás. 

A mi hatalomértelmezésünk a társadalmi-gazdasági folyamatokkal kapcsolatos társadalmi döntések fogalmára 

épül. 

A társadalmi munkamegosztás nemcsak a termelő funkciók ellátásának közvetlen biztosítását jelenti, hanem 

mindazon társadalmilag szükséges funkciók ellátásának biztosítását is, amelyek a társadalom zavartalan 

                                                           
15A jövedelmek rendszeressége (illetve rendszertelensége) volt még a megfigyelés idején (1963-ban) a termelőszövetkezeti parasztság egyik 

legnagyobb problémája. Így pl. egy, a munkások, illetve parasztok helyzetének vélt előnyeit tudakoló kérdésnél 3000 megkérdezett 
termelőszövetkezeti tag közül 19 százalék a munkások rendszeres, illetve biztonságos jövedelmét tartotta a parasztsággal szembeni 

előnyének, és csak 6 százalék hivatkozott a magasabb életszínvonalra, mint a munkások kedvezőbb helyzetének jelére. 
16Nem a hatalom általános érvényű meghatározását kíséreljük meg megadni, hanem csupán az adott téma szempontjából értelmezzük e 
fogalmat. Az „általános érvényű‖ meghatározás messze túlnőne e könyv keretein, hiszen a hatalom ismét olyan alapvető, történelmileg 

meghatározott viszony, amelynek jellege az adott társadalom egész jellegétől függ. Az itt adott értelmezés csak a vizsgált szocialista típusú 

munkamegosztáson belül érvényes. 
17Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft. Kiepenheuer und Witsch, Köln–Berlin, 1964. 152. old. 
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fennmaradásához és fejlődéséhez elengedhetetlenek. A társadalom gazdasági, politikai stb. ügyeinek intézése 

különböző szinteken tehát beletartozik a társadalmi munkamegosztás kérdésébe.Ilyen értelemben az általános 

gazdaságpolitikai irányvonal kialakítása és – konkrétebben – a népgazdasági tervek jóváhagyása, a gazdasági 

jellegű döntések meghozatala éppúgy hozzátartozik a társadalmi munkamegosztáshoz, mint a közrend 

fenntartása, vagy az ország katonai erejének biztosítása. Ezeknek az ügyeknek az intézése általában országos 

jelentőségű döntéseket igényel. A mai társadalomban ezek a döntések nem születhetnek meg „közvetlen 

demokráciával‖, azaz úgy, hogy minden döntés előtt az összes abban érdekelt közvetlenül megvitassa a 

kérdéseket, részt vegyen a döntés meghozatalában. 

A vezetés vagy a hatalmi hierarchia csúcsán tehát azokat találjuk, akiknek módjuk van ilyen jellegű döntések 

meghozatalára. Minthogy a szocialista társadalom a kollektív vezetés elvére épül, e megállapításokat 

pontosabban úgy kell értenünk, hogy a hatalmi hierarchia csúcsán azok vannak, akiknek lehetőségük van az 

országos jelentőségű döntéseknél a közvetlen beleszólásra, befolyásolásra, tehát közvetlenül és személy szerint 

részt vesznek a döntések meghozatalában. A hangsúly itt a közvetlen részvételen van, ugyanis közvetve (pl. a 

tanácsi szervek útján) elvileg mindenkinek joga van arra, hogy a döntéseket befolyásolja. A hatalmi 

hierarchiában lejjebb haladva találjuk azokat, akik területi (megyei, városi stb.) szinten, illetve intézményi 

(vállalati, hivatali) szinten vesznek közvetlenül részt a helyi döntések meghozatalában. 

Ez az előbb hangsúlyozott értelmezés nem zárja ki az erőszak fogalmát. Épp ellenkezőleg, általánosságban igaz, 

hogy a döntések gyakorlatba való átültetésének, azaz a hatalom érvényesítésének egy sor intézményi feltétele 

van, mint amilyen pl. a jogrend. De magának a jogrendnek is érvényesítési alapja (mely közvetlenül is segítheti a 

hatalom érvényesítését) az erőszakszervezetek rendszere. A hatalom gyakorlásánál valóban sor kerülhet a 

különböző erőszakszervezetek nemcsak potenciális, hanem tényleges-felhasználására is. Bizonyos esetekben 

azonban a kényszer (erőszak) öncélúvá válhat, azaz már nem a társadalmi munkamegosztás – tágabban: a 

társadalmi együttélés – folyamatában szükségessé váló döntések érvényesítését szolgálja. Ez azt jelenti, hogy a 

hatalom mint társadalmi intézmény autonóm, öntörvényű jelenséggé válhat, és eredeti funkciójától is, valamint a 

társadalom egészétől is „elidegenedhet‖. Külön tanulmányt igényelne, ha azt akarnánk vizsgálni, hogy ez a 

különválás hogyan, milyen feltételek között következhet be, ez azonban nem tartozik szűkebben vett 

tárgyunkhoz. 

A vezető funkció, vagyis a mások munkájának irányítása és ellenőrzésének joga a hatalom kérdésével szorosan, 

de nem teljesen egyértelműen függ össze. Az bizonyos, hogy mindenfajta vezető beosztással jár bizonyos 

hatalom – döntési jog – is. Egyfelől azonban a vezetés „hatósugara‖ (a közvetlen beosztottak száma) és a 

hatalom „hatósugara" (hogy milyen színvonalú döntési jogkörről van szó) nem feltétlenül esnek egybe: a 

művezető esetleg 20 embert irányít, de csak műhelyének ügyeiben dönt, míg egy tanácselnöknek esetleg csak 3 

beosztottja van, de egy 500-as lélekszámú község ügyeit intézi (ebben a körben dönthet). Másfelől figyelembe 

kell vennünk, hogy fordítva sem teljesen egyértelmű a megfelelés: bizonyos – talán kizárólag vagy elsősorban – 

választott funkciók hatalmat jelenthetnek anélkül, hogy közvetlen vezetési funkciókkal járnának együtt. Ilyen 

típusú hatalma van például az országgyűlési képviselőnek: részt vehet a legfontosabb döntések meghozatalában, 

de alapfoglalkozása lehet akár tsz-tehenész vagy fonómunkás, és semmiféle vezető tevékenysége nincs 

(beosztottjai nincsenek). 

A hatalom és a vezetés megkülönböztetésének különös jelentőséget ad, hogy különböző típusú feszültségek, 

konfliktusok forrásai. A vezető–vezetett viszony – elvileg – lehet harmonikus és konfliktusos is. Az e viszonyból 

adódó feszültségek pedig per definitionem személyes jellegűek. Ezek lehetnek nagyon fájdalmasak, lehetnek 

nehezen megoldhatók, könnyen vezethetnek a társadalmi munkamegosztáson belül funkcionális zavarokhoz (pl. 

a vezető nem tudja feladatát megfelelően ellátni, és így az általa vezetett intézmény sem képes megfelelően 

betölteni funkcióját), de – legalábbis elvileg – személyi síkon (leváltás, áthelyezés stb.) megoldhatók. A hatalom 

gyakorlásából adódó feszültségek más jellegűek. Először is, amíg egyáltalán vannak a társadalmon belül 

partikuláris érdekek, addig a döntések igen jelentős része ellentétesen érinti az egyes csoportokat. Mai 

társadalmunk még erősen tagolt, és valóban kevés ma még az olyan döntés, amely közvetlenül és mindenki 

számára nyilvánvaló módon szolgálna össztársadalmi érdekeket, vagyis amelynél a kedvező–kedvezőtlen hatás 

erővonala már egyáltalán nem a társadalmon belül, hanem a társadalom és a természet között húzódik. Azaz: a 

döntések túlnyomó részénél ma még tipikus az, hogy hatásuk ellentmondásos.18 Ugyanakkor, és ugyancsak az 

esetek túlnyomó részében, a döntések nyomán létrejövő feszültségek nem személyes jellegűek. Az érdekeiben 

megsértett csoportnál feszültségek keletkezhetnek (és ebből a szempontból mindegy, hogy tényleges vagy csak 

látszólagos sérelemről van-e szó) a döntést hozó intézménnyel szemben is és rendszerint azokkal a csoportokkal 

szemben is, amelyeknek érdekeit a döntés közvetlenül szolgálni látszik. Ez a kettős feszültség különösen akkor 

                                                           
18Más kérdés, hogy konkréten mely csoportok számára kedvezőtlen a döntés, hogy a többséget vagy valamilyen kisebbséget érint-e 
kedvezőtlenül stb. E hatás elemzése valójában a vizsgált társadalmi rendszer egészét jellemezheti. 
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éleződhet ki, ha a sértett csoportok feltételezhetik, hogy a döntést hozó intézmény és a kedvezményezettek 

csoportja szoros kapcsolatban van, vagy részben azonos is. A hatalom hatásának vizsgálatánál tehát mindig fel 

kell tételeznünk a konfliktusosságot, és ugyanakkor számolnunk kell azzal, hogy e konfliktusok, még ha 

szándékoltak is, maguk is „öntörvényűen‖ fejlődhetnek tovább, ha egyszer kialakultak, s hogy sokkal 

nehezebben oldhatók meg, mint a vezetés tényéből adódó feszültségek. 

Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy a vezető–vezetett viszony elsősorban szervezeteken belüli viszony és 

az itt keletkező feszültségek is jórészt szervezeten belüliek. A hatalom gyakorlása, a döntések viszont nagyrészt 

a makrostruktúra valamelyik szféráját érintik, és ezen a szinten hoznak létre feszültségeket. 

A hatalmi viszonyok fontossága akkora, hogy nemcsak a már ismertetett polgári szerzők,19 hanem egyes, a 

szocialista társadalom struktúrájával foglalkozó elméletek is ezt állítják középpontjukba. Adam Schaff lengyel 

filozófus például a következőket írja a szocialista társadalom struktúrájáról: „Társadalmi osztály ex definitione 

nem létezhet abban a társadalomban, amelyben felszámolták a termelőeszközök magántulajdonát… Ám a 

társadalomnak osztályokra való felosztása nem az egyedül lehetséges felosztás . . . Nemcsak nem lehet kizárni 

(olyan) felosztásokat, amelyek a társadalmat a magántulajdon és az osztályok felszámolása után is differenciálni 

fogják, hanem épp ellenkezőleg, a meglevő tapasztalatokra támaszkodva fel kell tételeznünk ezeket. A 

különböző lehetséges felosztások és kritériumaik közül előtérbe kerül az a felosztás, amelynek alapja valamely 

hatalom gyakorlása, akár csak adminisztratív hatalomé is.‖20 Schaffnál tehát – aki az elidegenedés 

szocializmusbeli formáival foglalkozik, s ennek kapcsán az állam, vagy legalábbis az állam bizonyos funkciói 

fennmaradásának szükségszerűségét tárgyalja – a hatalom kerül előtérbe mint alapvető rétegképző jegy. Talán 

nem árt kiemelni, hogy Schaff, aki hosszabb történelmi távon szemléli a kérdést, nem elsősorban a politikai 

(elnyomó), hanem az igazgatási-adminisztratív funkciókkal összefüggő hatalomról beszél. 

Schaff álláspontja igen lényeges elemet tartalmaz. A hatalom kétségkívül fontos dimenziója a társadalmi 

berendezkedésnek, bár fontossága hullámzó, hol jobban, hol kevésbé van előtérben. A tételt mégsem tartom 

fenntartás nélkül elfogadhatónak. Elsősorban és legfőképpen azért nem, mert véleményem szerint a hatalom 

nagyon kevéssé irreduktibilis, azaz másra vissza nem vezethető, önálló dimenzió.21 Legszorosabban azzal függ 

össze, hogy az egyén milyen helyet foglal el a társadalmi munkamegosztásban, e helyhez kapcsolódó sajátosság, 

e hely velejárója. Igaz, az összefüggés néha elhalványul, de feltétlenül létezik, még ha a felszínen olykor nem is 

jelenik meg. Márpedig ha ez így van, ha a hatalom maga is függvény, amelynek léte, mértéke és az egyének 

közötti elosztása a társadalmi-gazdasági viszonyokban gyökeredzik, akkor nem alkalmas arra, hogy „ultima 

ratio"-ként fogjuk fel, és erre az egy tényezőre vezessük vissza a lényeges társadalmi különbségeket. 

1.2.3. 2.3 Szakképzettség, tudásszint 

A szakképzettség, azaz az általános vagy speciális tudás- és ismeretanyag, amelyet a megfelelő munka 

elvégzése megkíván, igen különböző színvonalú lehet, és ez a differenciáltság is egy speciális viszonyrendszer 

talaja. 

A képzettségnek „minőségi‖ és „mennyiségi‖ oldala van. A „minőségi‖ oldal a képzettség funkcionális 

specifikuma, ami egy-egy konkrét foglalkozás végzését lehetővé teszi. Ez az oldal a munkamegosztás konkrét-

vonatkozásához kapcsolódik. Éppen ezért a munkamegosztás funkcionális elemzésénél (milyen hatékony a 

munkamegosztás stb.) alapvető jelentőségű. A társadalmi viszonyok elemzésénél azonban ez az oldal háttérbe 

szorul és központba kerül a „mennyiségi‖ oldal, amikor a tanulmányok konkrét tárgyától elvonatkoztatva csak a 

tudásanyag szintjét nézzük. Ezt általában – az iskolarendszer mai elterjedtsége, az ismeretek közvetítésében 

játszott elsőrendű szerepe miatt – az iskolázottság szintjével, az ún. legmagasabb iskolai végzettséggel mérjük 

és fejezzük ki. Hogy ez az operacionalizálás mennyire érvényes, azaz hogy mennyire közelíti meg az empirikus 

mutató az elméleti fogalom tartalmát, erre még visszatérünk. 

A képzettségnek ez az oldala nagyon sok láncszemmel kapcsolódik közvetlenül a társadalmi rétegeződés 

jelenségéhez. (Tehát ezúttal sem elemi dimenzióval állunk szemben, hanem legalábbis részben már más 

dimenziók által meghatározott, összetett tényezővel.) 

Először: a tudás szintjének mennyiségi különbsége nem a tanulásra fordított évek számának különbségét jelenti 

elsősorban. Amikor pl. a társadalom a magasabb képzettséget keresettel vagy presztízzsel honorálja, akkor nem 

feltétlenül a ráfordított évek számát értékeli. Valójában a tudás a történelem során felhalmozódott társadalmi 

                                                           
19Pszichológiai alapon Pareto, Sorel, Mosca, társadalmi alapon Weber, C. W. Mills, Dahrendorf. 
20Adam Schaff: Az egyén és teremtményei. Valóság, 1964. 10. sz. 47. old. (Kiemelés tőlem. F. Zs.) 
21Ez a kritika – értelemszerűen – a hatalmi viszonyokat mindenek elé helyező más felfogásra, így Dahrendorf elméletére is vonatkozik. 
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tapasztalatok bizonyos – egyénenként különböző – részének birtoklása. A „több‖ ismeret szilárdabban 

megalapozott és mélyebben gyökeredzik az eddigi tudásban. Ezért szélesebb távlatokat nyit és nagyobb a 

társadalmi hatása,mint a „kevesebb‖, vagyis alacsonyabb szintű tudásnak. A társadalmi hatás abból következik, 

hogy minél magasabb szintű, minél nagyobb ismeretanyaggal rendelkezik az egyén, annál többet tud 

ismereteiből átadni, annál több esélye van arra, hogy a meglevő ismereteit továbbfejlessze. Azáltal, hogy ezt a 

tudását „működteti‖, a hevesebb tudásúaknál nagyobb esélye van arra, hogy a társadalmi gyakorlatra hasson, 

azt változtassa. A hatás lehet közvetlen vagy áttételes, és mindkét esetben lehet személyiségformáló, azaz a 

szubjektumhoz szóló, vagy történhet objektívált formában. A tudás hatásának lényege, hogy érvényesülése 

érdekében a hatást gyakorló személy nem támaszkodik kényszerítő (hatalmi) eszközökre. Ennek ellenére világos, 

hogy a tudásszint differenciáltsága alapján lényeges társadalmi viszonyba kerülnek egymással egyének és 

csoportok. 

A társadalmi ráhatásnak ez a potenciális lehetősége, voltaképpen a végzett tevékenység ember- vagy 

társadalom-fenntartó és fejlesztő hatósugara az, ami (többek között) a konkrét tevékenységeket differenciálja. 

Ez az egyik vonatkozás tehát, ami miatt a képzettség szintjét a társadalmi rétegeződésnél érdemes és szükséges 

figyelembe venni. Ezen túlmenően, a képzettség, tudás és a végzett munka között annyira szoros, kétoldalú és 

dinamikus a kapcsolat, hogy a képzettség ebből a szempontból is a társadalmi munkamegosztás egyik 

jellemzőjének tekinthető. 

A kapcsolat dinamikus voltának egyik jellegzetessége, hogy a ténylegesen végzett munka és az előképzettség 

között hiányozhat a teljesen egyértelmű megfelelés: átmenetileg – és ez az átmenet hosszabb vagy rövidebb időt 

jelenthet – bármelyik irányban lehetnek eltérések: a meglevő képzettség lehet magasabb vagy alacsonyabb 

színvonalú, mint amilyet a betöltött munkakör igényel. Az eltérések, amennyiben tartósak, alapvető vagy kisebb 

jelentőségű társadalmi feszültségek forrásává válhatnak. Az „eltérés‖ egyik szélsőséges formája a 

munkanélküliség, amikor potenciálisan megvan a munkavégzés képessége, de a társadalmi munkamegosztásban 

nincs helye az egyénnek. Ez a probléma nálunk csak viszonylag szűk körben jelentkezik – főként éppen egy 

speciális szaktudással nem rendelkező rétegnél: a szakképzetlen nők egy részénél. Valószínűleg inkább 

szórványosan, nem társadalmi tömegjelenségként, az is előfordul, hogy a meglevő tudásszint magasabb, mint 

amit a betöltött hely igényelne.22 Ez voltaképpen ma még, amikor az egyéni önmegvalósításra a társadalmi 

munkamegosztás keretein kívül kevésbé van lehetőség, és amikor a gazdasági racionalitásra irányuló erős 

törekvés társadalmilag elítélendőnek tekinti ezt a helyzetet, szinte a rejtett munkanélküliség egy speciális esete, 

ami az egyén munkakedvének elvesztését hozhatja magával. 

Valószínűleg gyakoribb a másik eltérés, amikor ti. az elfoglalt hely magasabb színvonalú tudást igényelne a 

meglevőnél. Ez szorosan összefügg a rohamos társadalmi és gazdasági átalakulással, fejlődéssel. Egyrészt a 

forradalmi átalakulás nyomán a munkásosztály uralkodó osztállyá szerveződött. A volt elnyomott osztályok, 

elsősorban a munkásosztály, de a kis- és szegényparasztság soraiból is néhány százezer ember került politikai 

vagy gazdasági irányító posztra, többnyire úgy, hogy előzőleg nem lehetett módja a szükséges szakismeretek 

elsajátítására. Másrészt az iparosítás, a technikai fejlődés egyre több magas szakképzettséget igénylő 

munkahelyet teremt, és ezzel az iskolai képzés nem mindig tud mennyiségileg és talán elsősorban tartalmilag 

lépést tartani. 

E feszültségeknek két lehetséges megoldásuk van. Az egyik, hogy az egyén az adott munkahelyen elsajátítja a 

szükséges tudást, és a feszültség magától megszűnik. Ez éppen az egyik olyan jelenség, ahol a képzettség és a 

munka között dinamikus kölcsönhatás lép fel. A másik esetben az egyén nem igazodik a társadalmi 

munkamegosztás vele szemben támasztott követelményeihez, s ennek az egyén vagy a társadalom 

szempontjából káros vagy zavaró következményei kézenfekvőek. 

Mindezeken túl a képzettség társadalmi determináltsága is indokolja a különleges figyelmet. A mai társadalom 

még sok tekintetben a régi társadalom terméke és messzemenően magán hordja annak sajátosságait is. Már 

használtuk a „vissza nem vezethetőség‖, az irreduktibilitás fogalmát; a társadalmi rétegződést meghatározó 

tényezőnek elég nagy mértékben „irreduktibilisnek‖ kell lennie ahhoz, hogy valóban alapvetőnek tekinthessük. 

A társadalmi munkamegosztás mint alapvető rétegződési faktor azért nem felel meg teljesen ennek a 

követelménynek, mert nem független a korábbi munkamegosztástól. Az egyén mai helyzete nem teljesen 

független társadalmi származásától, vagyis a társadalmi munkamegosztás azon helyétől, melyet apja foglalt el az 

előző, vagy talán már a mai társadalomban. És ebben az összefüggésben az iskolai végzettség az egyik fontos 

                                                           
22Egyes oktatásgazdaságossági szemléleten alapuló vélemények szerint ez már ma sem szórványos, hanem tömeges jelenség. E vélemények 
statisztikai bizonyító anyaga az objektív ismeretszint és a szubjektíve szükségesnek ítélt ismeretszint egybevetésén alapul. Ám véleményem 

szerint erősen vitatható e felfogás létjogosultsága, és megkérdőjelezhetők az alkalmazott vizsgálati módszerek is (nevezetesen az, hogy az 

eredmények értékelésénél nem veszik figyelembe azt a társadalmi közeget, amely a válaszokat sugallja). Lásd pl. e kérdésről: Iskolai 
végzettség és szakképzettség. Népességtudományi Kutató Csoport Közleményei. 1967/2. 
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összekötő láncszem: a mai társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely nagyon szorosan összefügg a 

megszerzett tudással, iskolai végzettséggel vagy szakképzettséggel. Az iskolai végzettség szintjét viszont a 35-

40 éves generációnál szinte egyértelműen determinálta az induló társadalmi helyzet, az apa társadalmi 

munkamegosztásban elfoglalt helye, és ez a meghatározottság, ha összehasonlíthatatlanul kisebb is ma, még 

nem szűnt meg teljesen. 

Az egykori, szinte kizárólagos, és a mai, sokkal lazább, de még létező társadalmi meghatározottságról jól 

tájékoztatnak az 1. táblázatban közölt adatok. 

 

1. táblázat: Az össznépesség és a tanulók megoszlása főbb társadalmi csoportonként 

Megjegyzés: 

A háború előtti adatokat dr. Földes Ferenc: Munkásság és parasztság kulturális helyzete 

Magyarországon (Cserépfalvi, 1941) c. munkájából vettük át. A szerző ebben a tanulmányban a 

lehetőség szerint újracsoportosítja és átértékeli a hivatalos statisztika meglehetősen ködös adatait, és 

így elég jól megközelíti az akkori Magyarország tényleges osztálystruktúráját. A mai adatokat 

természetesen nem tudjuk ezekkel teljesen összehasonlíthatóvá tenni, hiszen az osztálystruktúra 

gyökeresen átalakult. Az 1963-ra vonatkozó csoportosítás mégis érzékelteti a mai fő tendenciákat, 

illetve ezek változását a korábbi helyzethez képest. 

1.2.4. 2.4 A bekapcsolódás rendszeressége 

A társadalmi munkamegosztásba való bekapcsolódás rend- szeressége es mértéke alapján létrejövő viszonyok, 

illetve az ezek nyomán kialakuló differenciálódás nem szorul különösebb magyarázatra. Eléggé nyilvánvaló, 

hogy a társadalmi munkamegosztásban másfajta szerepe van a rendszeres munkaviszonnyal rendelkező és teljes 

munkaidővel dolgozóknak, mint a részmunkaidővel dolgozóknak vagy az ún. bedolgozóknak. A bedolgozóknak 

pl. sem előre meghatározott feladatuk, sem kötött munkaidejük nincs, bár bizonyos mértékig jogilag rendezett 

keretek között dolgoznak és többé-kevésbé rendszeres teljesítményt nyújtanak. Ismét egészen más a szerepük 

azoknak, akik nem állnak rendszeres munkavégzést követelő viszonyban. Ilyenek a napszámosok, alkalmi 
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munkások, akiknek száma – főként a mezőgazdaságban – ma sem elhanyagolható. A nem rendszeres 

munkavállalás okát főként az objektív körülményekben kell keresnünk, azaz abban, hogy nincs megfelelő, 

rendszeres munkalehetőség. Ugyanakkor az is lehet az ok, hogy bizonyos, főleg társadalmi helyzetbeli 

adottságok miatt, az egyén szocializálásának folyamata nem az általános társadalmi modellnek megfelelően 

ment végbe, az egyén nem tud alkalmazkodni – például a munkavégzés tekintetében – az általános társadalmi 

normákhoz. 

Ebben az értelemben – vagyis, ha valaki nem tudja elfogadni a munkavégzés kötött, szervezeti kereteinek 

szabályait – deviáns magatartással állunk szemben, melynek okait tovább kell kutatni. Ismét más csoportot 

alkotnak a munkavégzés rendszerességét és kereteit illetően az önálló termelők. 

Ami ezeket a csoportokat a társadalmi munkamegosztás itt tárgyalt dimenziója szempontjából megkülönbözteti, 

az-egyfelől az, hogy a társadalom mit vár és mit várhat el tőlük, mennyire kötelezheti is akár őket bizonyos 

feladatok végrehajtására, másfelől az, hogy milyen teljesítményt nyújtanak a társadalomnak – és ezen 

elsődlegesen mennyiségi teljesítményt értünk. Végül pedig a bekapcsolódás módjától és rendszerességétől függ 

az, hogy az egyén milyen – tartós vagy átmeneti, rendszeres vagy alkalmi, szervezetileg meghatározott vagy 

szervezeti kereteken kívüli és esetleges – személyi kapcsolatok rendszerébe kerül végzett munkája folyamán. 

1.2.5. 2.5 A munka mezőgazdasági, illetve nem mezőgazdasági jellege 

A teljesítmény mértékének és rendszerességének van egy további, speciális oldala, ami nem ennyire magától 

értetődő, és a társadalmi munkamegosztás sok. – előző és következő – dimenziójával összefügg. Ez pedig a 

mezőgazdasági termelésben dolgozók kérdése általában. A mezőgazdasági termelés ciklikus volta és a 

kiegészítő termelési ágak bizonyos hiánya miatt a mezőgazdaságban dolgozók többsége akkor sem nyújthat 

rendszeres teljesítményt, ha erre igénye, felkészültsége van, és ha olyan keretek között dolgozik is, amelyek 

elvben rendszeres és meghatározott mennyiségű munkát követelnének. Konkrétebben egyrészt arról van szó, 

hogy az állami gazdaságok dolgozóinak, a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak és persze az önálló 

kisárutermelő parasztoknak egy része saját akaratától független feltételek miatt nagyon egyenetlen teljesítményt 

nyújt. Másrészt a társadalmi munkamegosztásban való részvétel szempontjából még náluk is kevésbé 

egyértelmű azoknak a helyzete, akik a társadalom formális elismerése nélkül vesznek részt a társadalmi 

összmunkában. Ezek az ún. segítő családtagok, akik – a háztáji gazdaság mellett – sok esetben a 

termelőszövetkezet közös munkájából is vállalnak némi részt, de mindezt nem saját nevükben végzik, hanem a 

családi közösség kötelékében, szinte személytelenül: munkájuk eredménye sem egyéni, hanem kollektív 

eredmény. Ez a munkaszervezet, aminek megfelelőjével a kisipari termelőszövetkezetben úgyszólván nem 

találkozunk, kétségtelenül a korábbi patriarchális mezőgazdasági szervezet – valószínűleg egyelőre 

szükségszerű – maradványa, de ami a társadalmi munkamegosztás szempontjából felvet néhány problémát 

(latens munkanélküliség, nők bekapcsolódása stb.). Az időmérlegek tanúsága szerint e családtagok munkaideje 

csak mintegy felerészben van racionálisan kihasználva, de mégsem válhatnak ki a mezőgazdaságból, részben 

azért sem, mert időszakonként mégis szükség van rájuk. Ebben, az elsősorban a mezőgazdasági családok 

nőtagjait érintő helyzetben bizonyos társadalmi mellékkövetkezmények is rejlenek, pl. éppen a női munka 

egyenrangúságát és ezzel a nők társadalmi helyzetét illetően. 

Mindezek mellett és mindezekkel összefüggésben a mezőgazdasági termelés ma még nagyon sajátos 

körülmények között folyik. Jellemzői a közvetlen kapcsolat és állandó küzdelem a természettel; bizonytalanság 

a munka eredményét illetően; a mezőgazdasági munka kötöttsége, ami egyben a magyar falu ma még sokszor 

elmaradott viszonyait is jelenti; a tradicionális és modern gazdálkodás, illetve a racionális és látszólag 

irracionális elemek sajátos keveredése – ebben foglalhatók össze azok a sajátosságok, amelyek szinte 

önmagukban is indokolják, hogy a mezőgazdasági termelőmunkában dolgozóknál életmódban, magatartási 

formákban egyaránt a többi rétegtől eltérő jellemzők alakuljanak ki. 

Az elmondottak talán eléggé indokolják, hogy miért tartom a munkamegosztásban elfoglalt hely fontos 

jellemzőjének, hogy a munka mezőgazdasági jellegű-e vagy sem. Szeretném aláhúzni, hogy ez a dimenzió nem 

azonos a népgazdasági ágak szerinti csoportosítással: nem a mezőgazdasági termékek funkciója, a konkrét 

munka teszi szükségessé a dimenzió figyelembevételét, hanem a mezőgazdaság történeti és strukturális 

sajátosságai, amelyek nem is vonatkoznak mindenkire, aki a mezőgazdaságban mint népgazdasági ágban 

dolgozik. 

Lehetségesnek tűnik egyébként a mezőgazdaság–nem mezőgazdaság még ilyen meggondolások alapján is 

kevéssé általánosított dimenzióját egy elvontabb és teljesebb elméleti keretbe helyezni. A munkamegosztás 

fejlődése állandóan új termelési szervezeteket, a termelőerők fejlettségének adott szintjéhez kötött termelési 

formákat hozott létre. Ezek, amennyiben az előző fejlődési fokhoz képest minőségileg új szintet képviseltek, és 
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épp ezért az egész társadalomban általánossá váltak, a tulajdonviszonyok lényegi átalakulását és ezzel egy-egy 

új társadalmi forma kialakulását is jelentették. Az új termelési és tulajdonviszonyok azonban, amikor általánossá 

váltak, sem lettek rendszerint kizárólagosak: az új társadalomban fennmaradnak, ha periferikusan is, a régire 

jellemző szervezetek, formák. Emellett, legalábbis az új társadalom fejlődésének egy bizonyos fokán, már 

bontakoznak a további előrehaladás csírái. 

Ennek megfelelően a társadalmi munkamegosztás résztvevőit tulajdonképpen történelmi szempontok alapján 

úgy is lehetne csoportosítani, hogy az a termelési szervezet, amelyben dolgoznak, a munkamegosztás milyen 

fejlettségi fokának felel meg. Ez a csoportosítás eléggé hasonlít a tulajdonviszonyok szerinti csoportosításhoz, 

hiszen a tulajdonformák és a termelési-szervezeti formák valóban szoros összhangban vannak, itt azonban a 

tulajdon mellett a termelési szervezet fejlettségét, a technikai szintet külön is figyelembe vennénk. 

A fenti meggondolások szerint mai viszonyaink között a történelmileg és gazdaságilag legkezdetlegesebb típust 

a patriarchális munkaszervezetben dolgozó, erősen önellátásra törekvő, mezőgazdasági kisárutermelők alkotják, 

a következő csoportot a korai kapitalizmusra jellemző, már nem elsődlegesen családi alapon nyugvó, főként 

piacra termelő kisüzemek. Két külön típust alkothatnak a patriarchális munkaszervezethez még kapcsolódó – 

elsősorban mezőgazdasági és részben háziipari – és az attól már független szövetkezeti üzemek (ezek is lehetnek 

mezőgazdaságiak, de zömük ipari lenne). Ez utóbbi típuson belül meg lehetne különböztetni a technikailag 

kezdetlegesebb és fejlettebb szinteket. Ugyanígy az össznépi tulajdonformán alapuló szervezeteken belül a 

kezdetlegesebb és fejlettebb technikai színvonalon álló üzemek, esetleg a gépesítettség, illetve automatizáltság 

fokozatai szerint csoportosított szervezetek alkotnának külön típusokat, ha ugyanis bebizonyítható, hogy e 

kategorizálásnak van össztársadalmi viszonylatban is kitapintható szociológiai jelentősége. 

1.2.6. 2.6 A képességek jellege 

A működésbe lépő képességek jellege – mely nagymértékben rányomja bélyegét a végzett munka jellegére – 

alapjában és a szinte klasszikus dichotómia szerint kétféle lehet: szellemi képességek és fizikai képességek 

működhetnek, és ettől függően beszélünk szellemi vagy fizikai jellegű munkáról. 

A szellemi és fizikai munka tiszta kategóriája nagy fontosságú a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely 

jellemzésénél, hiszen a különböző, szellemi vagy fizikai jellegű képességek működtetése más előképzettséget 

igényel, más emberi tulajdonságokra támaszkodik és szükségképpen – objektíve is eltérő, sőt jelenleg 

társadalmilag is eltérően értékelt körülmények között folyik. 

A szellemi és fizikai munka szétválasztása, amíg csak a munkáról beszélünk, látszólag nem okoz túlságosan 

nagy nehézségeket. Nagyon leegyszerűsítve: a „szellemi‖ munka agymunka, a „fizikai‖ munka izommunka. 

Persze, roppant nehéz lenne pontosan meghatározni, hogy e kétféle energiakifejtés között hol a pontos határ, 

illetve van-e egyáltalán határ? (Vagy pedig egy, az egyszerűbből a bonyolultabb munka felé haladó folytonos 

skáláról van szó.) 

Mégis, az itt vizsgált szempontból nehezebb problémával akkor kerülünk szembe, ha nem a munkát,hanem a 

munkást akarjuk kategorizálni. A társadalmi munkamegosztás végső fokon a „technikai‖ vagy „funkcionális‖ 

munkamegosztásban ölt testet: egyes konkrét foglalkozásokban. Márpedig ma az a helyzet – és a technika 

fejlődésével, az automatizálással mindjobban ebbe az irányba haladunk –, hogy a foglalkozások túlnyomó 

többsége nem tisztán fizikai vagy tisztán szellemi munkát igényel. Első közelítésben és felületesen ezt a 

problémát így vághatnánk el: tiszta kategóriák a valóságban úgyszólván soha nincsenek, ezért a kérdést mint 

minden hasonló esetben – ezúttal is a domináló jellemzők alapján lehet eldönteni. Igaz, még az író munkája is 

részben fizikai, hiszen gondolatait rögzíti és ez „izommunka‖, de azért nehéz lenne vitatni, hogy itt 

túlnyomórészt és elsősorban szellemi tevékenységről van szó. Vagy pl. a szénlapátoló segédmunkás munkája – 

noha lehetnek, és többnyire szükségképpen vannak is szellemi elemei (meggondolja, hogy hol kezdje a munkát, 

meggondolhatja, hogy milyen mozdulatsorozat a legésszerűbb stb.) – alapjában fizikai munka, mert a fizikai 

erőkifejtés dominál benne. Ha minden foglalkozásnál ilyen egyértelmű lenne a helyzet, akkor nem is lenne 

különösebb probléma. Az esetek jelentős részében azonban nem lehet ilyen egyszerűen dönteni. És itt, anélkül, 

hogy a kérdésekre válaszolnánk, csak néhány problémát vetünk fel. Szellemi vagy fizikai munkát végez-e: a 

gépkocsivezető, aki gépen dolgozik, de állandóan megfeszített figyelemre, gyors elhatározási készségre, 

analógiás gondolkodásra van szüksége; – a kereskedelmi elárusító, aki sok fizikai munkát végez (csomagol és 

rakodik stb.), de ismernie kell az árakat és a készleteket, sőt elvileg a lélektanhoz is értenie kell; – a gépírónő és 

gépkönyvelő, akik irodában dolgoznak ugyan, de gépen, megadott sémát követnek (ugyanúgy mint az 

esztergályos) és munkájuk, legalábbis a gépírónőé, komoly fizikai erőkifejtést igényel. Szinte kimeríthetetlenül 

sorolhatnánk tovább a példákat a fogorvostól, fogtechnikustól a művezetőig, a kivitelező mérnöktől vagy 

kőfaragó szobrásztól a műbútorasztalosig, a minőségi ellenőrtől a műszerészig, a portástól a kozmetikusig, az 
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óvodai dajkától és ápolónőtől a szakácsig vagy a tördelőszerkesztőig. Külön, gondolkodásra késztető probléma, 

hogy bizonyos típusú tevékenységeket csak negatív módon tudunk definiálni: nem szellemi, de nem is fizikai 

munkaként (ilyen a portások, éjjeliőrök munkája, bizonyos sematikus adminisztratív munkák). Nem felesleges 

munkákról van szó és nem arról, hogy ezek a tevékenységek ne lennének fárasztóak. Inkább arról, hogy azért 

fárasztóak, mert hosszú ideig kötik le az egyént (és hosszú időn át a semmittevés is roppant fárasztó, ha 

kényszerből történik!), de emellett sem különösebb fizikai erőkifejtést, sem jelentősebb ismeretanyagot, sem 

különösebb szellemi tevékenységet nem igényelnek. 

A különböző konkrét vizsgálatoknál végül mégis meghozott döntések részben intuitív alapon, részben 

konvenciókra támaszkodva történhetnek csak. Intuitíve – mert hiszen nem lehet tudományos pontossággal 

lemérni, hogy egy-egy munkafolyamatban, s még inkább egy-egy munkakörben pontosan mennyi a szellemi, 

illetve a fizikai összetevő. A konvenciók, hagyományok jelentős szerepe ugyancsak nyilvánvaló. A konvenciók 

sokszor úgy lépnek itt fel, hogy már nem is a munka jellege, hanem a munkavégzés körülményei segítenek a 

döntésben. Ez a helyzet pl. az irodai munkák egy részénél. A gépírónői, gépkönyvelői stb. foglalkozásoknál 

látszólag azért nem merül fel probléma, mert „irodai‖ munka, az irodai munkát pedig azonosítjuk a szellemi 

munkával. 

A szellemi és fizikai munka szerinti kategorizálást minden említett probléma ellenére széles körben 

alkalmazzák, amit nyilván az indokol, hogy bizonyos fokú erőltetettsége ellenére is van szociológiai tartalma: a 

„szellemi‖ és „fizikai‖ munkások csoportja elég sok egymástól eltérő, sajátos jegyet mutat. Ezek a sajátosságok 

azonban némileg csalókák vagy felületiek. Mélyebbre hatolva a kérdésben gyakran kitűnik, hogy egyébként 

azonos feltételek – elsősorban azonos iskolai végzettség, azonos létfeltételek – mellett kisebb különbségek 

vannak ui. szellemi és fizikai foglalkozásúak között, mint egy (szellemi vagy fizikai foglalkozású) csoporton 

belül, ha a körülmények (elsősorban például iskolai végzettség) különböznek. Ez a jelenség arra utal, hogy a 

szellemi és fizikai dolgozók nagy, összevont csoportjait lehetőleg még sok szempontból homogénebb 

részcsoportokra kell bontani, máskülönben túlértékelünk vagy elhomályosítunk fontos jelenségeket. 

Emellett megfontolandó az is, hogy az eredetileg kialakult, de ma már a bonyolultabb társadalmi 

munkamegosztásnak kevéssé megfelelő dichotómiáról lemondjunk egy kevésbé egyszerű, de a valóságot jobban 

megközelítő séma kedvéért. Ebben a sémában a túlnyomórészt szellemi és túlnyomórészt fizikai munkát végzők 

mellett megkülönböztethetnénk azokat, akiknek munkája egyértelműen egyik csoportba sem sorolható. 

1.2.7. 2.7 A munka alkotó vagy rutinos jellege 

Egy további vonatkozás, ami segíthet az alapvető csoportok kialakításában, a munka alkotókészséget, 

önállóságot, kezdeményezést igénylő vagy rutinszerűen végezhető jellege. A munkának ez a sajátossága 

kapcsolódik az előképzettség dimenziójához is, a szellemi és fizikai munka szerinti csoportosításhoz is, de 

egyikkel sem kapcsolódik össze egyértelműen. A szellemi munka – még a magasan kvalifikált szellemi munka 

is – lehet rutinszerű, és nem egy fizikai munkában érvényesülhet kezdeményezés, önállóság, alkotókészség. Itt 

egyébként bizonyos mértékig hasonló problémákkal állunk szemben, mint a szellemi és fizikai dolgozók 

csoportjának elhatárolásánál. Noha az alkotó- és rutinmunkát definiálhatjuk, az egyes konkrét tevékenységeknél 

ezek együtt jelennek meg, és attól függ a döntés, hogy a rutinmunka mennyire domináló, illetve mennyire 

másodlagos. 

Külön nehézséget okoz, hogy az önálló kezdeményezés képessége olyan (tegyük hozzá, hogy legalábbis a mai 

képzési gyakorlat mellett nem is túl gyakori) adottság, amely úgyszólván minden foglalkozáson belül 

Megnyilvánulhat. Attól függően, hogy milyen mértékig van szükség erre az adottságra, bizonyos foglalkozások 

– legalábbis névleg vagy látszólag – differenciálódnak: így válik el pl. egymástól a tervezőmérnök és a 

kivitelező mérnök, a kutató orvos és a gyakorló orvos stb. munkája. A differenciálódás azonban távolról sem 

teljes: a gyakorló orvos, kivitelező mérnök stb. munkája is igényel önállóságot és kezdeményező készséget, és a 

munkások között is külön típus a kutató, újító, ésszerűsítő munkás, de ugyanakkor ez „csak‖ típus, és nem külön 

szakma, külön foglalkozás. 

Valószínűleg ezek a nehézségek felelősek azért, hogy komoly formában nem merült még fel olyan javaslat, 

mely szerint a munka alkotó jellegének, illetve rutinosságának mértéke szerint is csoportosítsuk a konkrét 

tevékenységeket, holott ezek a konkrét tevékenységeknek nagyon jellegzetes, a társadalom által elismert és a 

társadalmi fejlődés szempontjából is fontos vonásai. 

Úgy véljük, hogy e kérdés, amellyel a munkától való elidegenedés és a munka humanizálódásának kutatása 

kapcsán már eddig is foglalkozott a hazai szociológia, további kutatásokat tesz szükségessé – éppen a társadalmi 

rétegeződés pontosabb megközelítése miatt is. Tisztáznunk kellene ugyanis, hogy a tevékenységeknek olyan 
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sajátosságáról van-e szó, ami az eddigi dimenziókhoz hasonlóan lényeges viszonyokat, azaz többé-kevésbé 

sajátos és egymástól elkülönülő érdekekkel és tulajdonságokkal rendelkező csoportokat képes létrehozni, vagy 

pedig csak olyan személyes jellemző, amely csupán a más viszonyok alapján kialakuló csoportokon belül fejti ki 

hatását. 

1.2.8. 2.8 A munkatárgy típusa 

Van végül a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helynek, illetve a végzett munka jellegének még egy 

elvont, tehát nem a konkrét foglalkozáshoz kötött vonása, amely elsősorban a fizikai dolgozók körén belül 

segíthet az alapvető csoportok kialakításában. Ez pedig az anyaggal való kapcsolat. 

Nemcsak az ember formálja az anyagot, az anyag is az embert,23 és ezért nyilván jelentős különbség lehet azok 

között, akik az anyagot kitermelik, formálják, átalakítják – azaz a szó szoros értelmében „termelnek‖ –, és azok 

között, akik az anyaggal nem állnak közvetlen, eleven kapcsolatban, hanem kisegítő, előkészítő stb. munkát 

végeznek. A hagyományos munkagép közbeiktatása még nem változtatja meg gyökeresen az ember és a 

munkatárgy viszonyát; ezért ez a kategorizálás valószínűleg még nem avult el. Hogy a teljes automatizálást 

követően hogyan változik majd a helyzet, arra ma nem tudunk válaszolni. Nálunk azonban ez még meglehetősen 

távoli perspektíva. 

Egyébként ezúttal is megfogalmazható általánosabban is ez a gondolat. Elképzelhető pl. a hagyományos 

szellemi-fizikai dimenzió és az anyaggal való kapcsolat dimenziójának összevonása révén egy olyan 

csoportosítás kialakítása, mely a munka tárgya szerint tipizál. Pontosabban: az emberi munka mindig 

természetátalakító, legáltalánosabban és eredetileg abban az értelemben, hogy az ember nem közvetlenül, a 

természetben talált formában használja fel a tárgyakat, hanem közvetítésekkel. A munkamegosztás fejlődésével 

egyre inkább differenciálódik az ember és az öt körülvevő világ közötti kapcsolat, és így – esetleg – 

megkülönböztethető a munka jellege attól függően is, hogy milyen szintű e viszony. Az egyik típus esetében az 

emberi munka közvetlenül a tárgyi világgal áll kapcsolatban, elsődlegesen az anyaggal áll szemben, a munka 

tárgya az anyag. Ezen belül megkülönböztethetők e kapcsolat különböző formái, pl. a kitermelő, feldolgozó és 

kisegítő (ún. szolgáltató) tevékenységek stb. A második fő típus azokból a tevékenységekből alakítható ki, 

melyeknél a munka nem a tárgyi világra, hanem közvetlenül az emberre irányul, az embert formálja, akár annak 

érdekében, hogy jobban felkészüljön természetátalakító tevékenységére, akár annak érdekében, hogy 

harmonikusabbá tegye az ember kapcsolatát az őt körülvevő természeti és társadalmi körülményekkel. Végül 

külön típust alkothatnának azok a tevékenységek, melyek a fejlődés során kikristályosodott, általánosított 

tapasztalatokra, azaz a szellemi termékekre, irányulnak. 

1.2.9. 2.9 Az elméleti dimenziók gyakorlati közelítése 

Kiinduló hipotézisünk az volt, hogy a szocialista társadalom struktúrájának alcsoportjai a társadalmi 

munkamegosztásban kialakuló fontosabb társadalmi viszonyokon alapulnak. E viszonyok a 

munkamegosztásban elfoglalt hely általánosított dimenzióiként is felfoghatók, ami az empirikus közelítést 

könnyíti. A csoportokat azonban csak akkor tudjuk megtalálni, körülhatárolni, ha az általános dimenziókon való 

elhelyezkedésük mérésének gyakorlati lehetőségét kialakítjuk. 

Az elméleti dimenziók gyakorlati megközelítése számos problémát vet fel. Ezek egy része leegyszerűsítésekhez, 

kompromisszumos megoldásokhoz vezet, más részük pedig – legalábbis ma még – megoldhatatlan. A 

következőkben e nehézségek közül is érintünk néhányat. 

a. A tulajdonviszonyok társadalmi értelme, jelentősége nem esik teljesen egybe a jogilag kifejezhető 

tulajdonviszonyokkal. A jogi viszonyok olyan kereteket jeleznek, amelyek a tényleges tartalmat csak 

közelítik. Mégis, a statisztikai mérésnél lehetetlen máshonnan kiindulnunk, mint a jogi viszonyokból. Így az 

alapvető csoportok eleve adottak: 

                                                           
23Ez a törekvés már kifejezésre jut – ha közelítő és nem teljesen következetes módon is – bizonyos, elsősorban amerikai statisztikákban, 
amelyekben a „fehérgallérosok‖ és a „kékgallérosok‖ mellett olykor megkülönböztetik a „szolgáltatásban‖ dolgozókat. 

Némileg más kontextusban, általában a fizikai munka megkülönböztető jegyeként fogja fel ezt a kritériumot P. Bourdieu: „. . . valóban, ami 
a fizikai és nem fizikai munkásokat megkülönbözteti, az nemcsak a környezet, amelyben munkájukat végzik, nemcsak a szakmai 

kapcsolatok formája, nem is csak a szakma presztízse vagy a munka önmagában rejlő érdekessége, hanem és elsősorban a végzett munka 

jellege; az ipari munkás ... állandóan szembekerül az anyaggal, amely ellenáll, és amellyel szemben nem képzelhető el más magatartás, mint 
a technikus realizmusa.‖ (Travail et travailleurs en Algérie. Paris, 1963.) A gondolat lényegével messzemenően egyetértek, azonban a mi 

viszonyaink – az algériainál lényegesen fejlettebb munkamegosztás, több nem szellemi, de a fenti értelemben nem is fizikai munkakör – 

között ezt a kritériumot inkább úgy tekintem, mint a fizikai munkások egy sajátos csoportjának megkülönböztető jegyét, s nem mint 
általában a szellemi és fizikai munka közötti határvonalat. 
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- Össznépi (azaz állami) tulajdonban levő termelési eszközökkel dolgozók. 

- Szövetkezeti tulajdonban levő termelési eszközökkel dolgozók. 

- Saját (magán) tulajdonukban levő termelési eszközökkel dolgozók. 

Megjegyzendő, hogy két, súlyuk szerint jelentéktelen csoport, ti. a szövetkezetek és a magántermelők 

alkalmazásában állók csoportjai „nem férnek el‖ ebben a kategorizálásban. E két réteg azonban – már a jogi 

lehetőségek miatt is – annyira korlátozott létszámú, hogy nincs létjogosultsága külön csoport definiálásának. 

Jogi státusuk azonossága alapján az első csoportba sorolhatók be, esetleg annak alcsoportjaként. 

b. A hatalom és vezetés dimenzióján való elhelyezkedés Statisztikai mérésénél rendkívül nagyok a nehézségek, 

és nincsenek még megfelelően kidolgozva az empirikus mérés módszerei sem.A hatalom dimenzióján a 

következő fokozatok látszanak alapvetőeknek, amelyek egyébként az alábbi formában nem jelentenek 

teljesen egyértelmű hierarchiát: 

Közvetlen részvételi jog az 

- országos komplex döntésekben; 

- országos részleges (egy szakterületre stb. vonatkozó) döntésekben; 

- helyi (területi) jelentőségű komplex döntésekben; esetleg a terület nagysága (adminisztratív státusa) szerint 

differenciálva; 

- intézmény (vállalat) egészét érintő komplex döntésekben országos jelentőségű intézménynél, 

- középszintű intézménynél, 

- ennél kisebb jelentőségű intézménynél; 

- helyi és intézményi részleges döntésekben, a fenti differenciáltsággal. 

- közvetlen döntési jog hiánya. 

E látszólag egyszerű csoportosítás szerinti besorolás is megoldhatatlan nehézségekbe ütközött a rétegződési 

vizsgálat feldolgozásánál (meg kellett volna határozni, hogy mi a „komplex‖ és a „részleges‖ döntés, ki 

kellett volna dolgozni, hogy milyen kérdésekkel közelíthető a „közvetlen részvétel‖ tényének rögzítése stb.). 

Ezért az empirikus vizsgálatnál a hatalom dimenzióját a vezetés dimenziójával helyettesítettük, és ez utóbbi 

változón belül két csoportot különböztetünk meg: a vezetők és vezetettek csoportját. 

Az elhatárolás azonban még ilyen körülmények között is nehézségeket okoz, hiszen tulajdonképpen minden 

„vezető‖ egyben „vezetett‖ is, és a tágan értelmezett vezetők köre rendkívül széles. Ezért azokat soroltuk 

csupán a vezetők csoportjába, akiknek vezetői funkciója nemcsak a zavartalan munkaszervezetet biztosító 

koordináló szerepet jelent, hanem a társadalom szempontjából is lényeges felelősséget és hatáskört, azaz 

széles döntési jogkörrel jár együtt. Gyakorlatilag az előbbi skála felső szintjein elhelyezkedők kerültek a 

vezetők csoportjába, azok, akiknek komplex (vagy legalábbis lényeges szakterületi) döntésekben részvételi 

joguk van országos vagy területi ügyekben, illetve középszintű intézményeknél. A besorolást a foglalkozás 

jellegéből kiindulva végeztük el, külön kiegészítő információ nélkül. 

c. Az iskolarendszer mai elterjedtsége és a bürokrácia mai működése mellett a tudásszintet nem mérhetjük 

mással, mint az iskolai végzettség formálisan igazolható szintjével. Itt is igaz azonban, hogy a formális és a 

tényleges tudás nem feltétlenül azonos: kétirányú eltérés lehet. Egyrészt a megszerzett bizonyítvány takarhat 

nagyon hiányos tudást, másrészt a tudás megszerzése ma sincs egyedül az iskolarendszerhez kötve. Ez utóbbi 

eltérésnél nemcsak az autodidaktákra gondolunk (akik valamilyen ismeretet intézményi segítség nélkül 

sajátítanak el), hanem arra is, hogy az iskola csak az egyik – noha alapvető – ismeretközvetítő intézmény. 

Más intézmény is betöltheti ezt a funkciót. A tradicionális akkulturációs csatorna a család volt, és ezen belül 

iskolapótló szerepét éppen a mai legtradicionálisabb területen, a mezőgazdaságban tartotta meg leginkább. 

Tévedés tehát, ha a mezőgazdasági munkát általában szakképzettséget nem igénylőnek tekintjük. Bizonyos 

kisebb vagy nagyobb mértékű-szakképzettség itt is kell, csakhogy a szakismereteket ma még jórészt nem a 

társadalmilag erre jogosítottnak elismert iskola adja át, hanem (legalábbis nagyrészt) a termelési kultúra 

szinte észrevétlenül kerül átadásra a családon belül, az egész szocializációs folyamat szerves részeként. 
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Pillanatnyilag azonban e problémákat sem tudjuk a statisztikai mérésnél megoldani, és kénytelenek vagyunk 

a formális megoldást követve, a legmagasabb iskolai végzettséggel kifejezni a tudásszintet. A mai helyzet 

alapján elvileg a következő főbb csoportok alakíthatók ki: 

- Egyetemi diploma. 

- Középiskolai végzettség és utána befejezetlen egyetem, felsőfokú technikum vagy valamilyen fizikai 

szakma. 

- Középiskolai végzettség (esetleg különválasztva az általános és a szakképzést). 

- Általános iskolai végzettség és befejezetlen középiskola vagy valamilyen szakma. 

- Általános iskolai végzettség. 

- Általános iskolánál alacsonyabb végzettség és valamilyen szakma. 

- Általános iskolánál alacsonyabb végzettség. 

Külön nehézséget okoz az „egyenértékűségek‖ meghatározásának kérdése, vagyis, hogy a különböző típusú 

képzések közül melyek tekinthetők egyenértékűeknek, pl. az általános iskola utáni iparitanuló-oktatás révén 

szerzett szakma egyenértékű-e a szakközépiskolában szerzett szakképzettséggel stb. Éppen e bizonytalanság 

miatt (s mindazért, amit az iskola szerepéről még később elmondunk), a gyakorlati megoldásnál nem 

kapcsoltuk össze a hagyományos iskolai intézményekben szerzett végzettséget az egyéb típusú 

szakképzettséggel, hanem alapként csak az alábbi csoportosítást használtuk : 

- Egyetemi végzettség. 

- Középiskolai végzettség. 

- Általános iskolai végzettség. 

- Általános iskolánál alacsonyabb végzettség. 

A munkajelleg-csoportok elég szorosan kapcsolódnak ehhez az utóbbi csoportosításhoz is, és ahol 

szükségesnek mutatkozott, ott tovább differenciáltunk a szakképzettség szintje szerint – pl. a szak-, betanított 

és segédmunkások megkülönböztetésével. 

d. A társadalmi munkamegosztásba való bekapcsolódás rendszerességét a munkaviszony típusának oldaláról 

közelítettük meg: 

- Rendszeres munkaviszony teljes munkaidővel. 

- Rendszeres munkaviszony nem teljes munkaidővel. 

- Nem rendszeres (nem intézményesített) munkaviszony. 

A felvétel időpontjában a második csoport aránya a keresők között még elenyésző volt (kb. 10%), így 

általában nem vettük őket külön figyelembe. (E csoport jelentősége a részleges munkaidős munkaalkalmak 

kiterjesztésével nőhet.) A harmadik csoportban az alkalmi munkások mellett szerepelnek a bedolgozók és a 

segítő családtagok is. (Előzőleg megfigyeltük e csoportok tényleges munkaidejét. Ez a mezőgazdaságban 

leginkább elfoglalt segítő családtagoknál sem haladja meg a napi négy órát.) 

e. A mezőgazdaság történelmi és technikai sajátosságait összefoglalóan kifejező csoportosítás ehhez a 

dichotómiához vezet: 

- Mezőgazdasági jellegű munka. 

- Nem mezőgazdasági jellegű munka. 

Az adott esetben lehetőség van arra, hogy az elhatárolás alapját ne a jogi keretek, tehát a munkahely 

népgazdasági ág szerinti besorolása adja, hanem a végzett munka tartalmi sajátosságai. Eszerint az állami 

gazdaságok és termelőszövetkezetek vezetői, adminisztratív dolgozói vagy ipari munkásai a nem 
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mezőgazdasági munkát végzők közé kerülnek, mert munkájuk jellegére a mezőgazdaság történelmi és 

technikai sajátosságai viszonylag kevéssé hatnak. A termelőszövetkezetek mezőgazdasági jellegével 

összefüggő bizonyos sajátosságok – pl. a jövedelemelosztás módja, rendszeressége – így is kifejezésre jutnak 

a termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági munkát végző tagjainál is, a tulajdonviszonyok szerinti 

csoportosítás révén. 

f. A szellemi és fizikai munka elhatárolásánál – noha az elméleti meggondolások feltétlenül a merev 

dichotómia feloldását indokolják – jelenleg még ezt a kettős felosztást követi a statisztika. Az elhatárolás 

kiegészítő információk nélkül, közvetlenül a foglalkozás jellegéből kiindulva történt, tapasztalati ismeretek, 

intuíció és konvenciók alapján. 

g. Az alkotó- és rutinos munka szerinti elhatároláshoz, és 

h. A munka tárgyának jellege alapján történő besoroláshoz is hiányoznak ma még a statisztikai mérés 

kidolgozott módszerei. Az utóbbi vonatkozásban bizonyos első, nagyon felületes megközelítésre a 

népgazdasági ágak termelő, illetve nem termelő jellege alapján nyílik mód. 

Végeredményben tehát az elméleti dimenziók gyakorlati közelítése távolról sem tökéletesen megoldott kérdés. 

Az elméleti követelmények és gyakorlati lehetőségek eltérése ellenére kellett megkísérelnünk az elméleti 

feltételezés empirikus vizsgálatát. 

1.2.10. 2.10 A rétegek kialakítása az egyes dimenziók összekapcsolásával 

Az eddigiekben elvégzett, a konkrét foglalkozások általános vonásait kereső analízist most a konkrét szintjére 

visszatérő szintézisnek kell követnie. Ha az absztrakciós folyamat során elvégzett elemzést továbbra is a 

tudományos elvonatkoztatás szintjén megfogalmazott szintézis követné, akkor az előbbiekben ismertetett 

általános viszonyok alapulvételével kellene a társadalmi struktúra alapcsoportjait meghatároznunk. E csoportok 

körülhatárolása azt jelentené, hogy az egyes dimenziókon talált főbb csoportok tényleges kombinációit keressük 

meg; elvileg tehát minden dimenzió minden csoportját kombinálni kellene az összes többivel. A „rétegek‖ 

száma így legalább 3.2.4.3.2.2.2.2 ~1200 lenne. A valóságban azonban ezeknek a csoportoknak a túlnyomó 

része üres maradna, hiszen a felsorolt dimenziók, nem függetlenek egymástól. Bizonyos kapcsolat valamennyi 

között van, de különösen szorosan összefügg – a gyakorlati tapasztalat és az adatok szerint – egyfelől az 

előképzettség, a hatalom és vezetés, illetve a szellemi és fizikai jellegű munka dimenziója, másfelől a termelési 

eszközökhöz való viszony, a munka rendszeressége, illetve a mezőgazdasági–nem mezőgazdasági dimenzió. E 

kapcsolatokat elég jól jellemzi, hogy az egyes jelenségek eloszlásánál milyen különböző szinten vannak a 

tipikus, ún. modális értékek. így pl. – a háztartásfők körében – a magas szintű vezetők és értelmiségiek tipikus 

iskolai végzettsége az egyetem (52% köztük a diplomás), a nem vezető, de szellemi munkát végzőknél az 

érettségi (47% érettségizett, de csak 6% diplomás), a mezőgazdaságban fizikai munkát végzőknél pedig a 4-6 

elemi (94% nem végezte el a 8 osztályt). Ugyanígy, az egyetemet végzettek, sőt az érettségizettek között 

úgyszólván nincs mezőgazdasági munkás, vagy általában nem szakképzett munkás, a magánszektorban 

dolgozók között mondhatni nincs országos szintű hatalommal bíró személy stb. A gyakorlatban tehát elég, ha 

megkeressük a tipikus, gyakoribb kapcsolódásokat, amelyek száma nem túl nagy, és így lehetővé teszik a jó 

áttekintést. 

Emellett az általánostól a konkrét szintjére való visszatérés még egy elemet foglal magában. Módot ad arra, 

hogy megkeressük az elvont dimenziók tipikus kapcsolódásaiként kialakuló, vagyis az általános szintjén 

meghatározott csoportoknak megfelelő konkrét csoportokat. Ahhoz, hogy e csoportok ne legyenek mesterkéltek, 

kövessék valamennyire a társadalom természetesnek tűnő tagolódását, nem térhetünk vissza máshová, mint 

kiindulási pontunkhoz, a foglalkozási csoportokhoz. Pontosabban, megkeressük azt az elméleti érvényű 

fogalmat, ami már ismét a konkrétság szintjén van, de mégsem mond ellent a tudományos kritériumoknak,és 

mégsem tapad a mindennapi szemlélethez. A foglalkozás fogalmához túlságosan sok nem tudományos 

értelmezés kapcsolódik. Célunknak ezért jobban megfelel egy olyan fogalom, ami kifejezi a koncepció belső 

logikáját is, de szoros kapcsolatban van a közvetlen társadalmi tapasztalattal is. Ezért nem foglalkozási 

csoportokként fogjuk az általunk kialakított csoportokat identifikálni, hanem „munkajelleg-csoportokként". Ez a 

fogalom kifejezi, hogy a társadalom alapvető tagoltsága mai viszonyaink között a végzett munka jellegétől, 

belső sajátosságaitól függ, de nincs ellentétben azzal sem, amiben e különböző jellegű munkák testet öltenek, 

vagyis a foglalkozással. 

A munkajelleg-csoportok kialakításának elméleti és empirikus szempontjai azonban még mindig nem 

határoznak meg valamiféle egyértelmű, eleve adottnak tekinthető csoportosítást. Az elemzés tárgyától, szintjétől 

függően egy egész sor összevontabb vagy részletesebb, az egyik vagy a másik általános viszonyt kiemelő 
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csoportosítás képzelhető el. A jelen könyv esetében, amikor össztársadalmi szinten vizsgáljuk a 

munkamegosztásban gyökerező egyenlőtlenség-rendszer alakulását, viszonylag összefoglaló jellegű, az 

össztársadalmi szinten lényeges viszonyok kiemelésén alapuló rendszerre van szükségünk. Néhány – noha a 

korlátozott technikai lehetőségek miatt még nem elégséges számú – kísérlet után a következő csoportosítás 

látszik elfogadható kiindulópontnak: 

I. Szellemi foglalkozásúak 

1. Vezető állásúak és értelmiségiek24 

Ezen belül: 

a. Államigazgatási és gazdasági vezetők (a hatalmi hierarchia csúcsa) 

b. Magasan kvalifikált szellemi dolgozók (a tudásszint hierarchiájának csúcsa) 

2. Egyéb szellemi dolgozók 

a. Középszintű szakemberek – szellemi munkakörben 

b. Irodai dolgozók 

II. Fizikai foglalkozásúak nem mezőgazdasági jellegű munkakörben 

1. Szakmunkások 

a. Anyagi termelésben (ipar, építőipar, esetleg közlekedés) 

b. Más ágakban 

2. Betanított munkások 

a. – b. mint a szakmunkásoknál 

3. Segédmunkások 

4. Hivatalsegédek stb. 

III. Mezőgazdasági fizikai dolgozók25 

1. Állami gazdasági munkások, mezőgazdasági munkakörben 

2. Termelőszövetkezeti tagok, mezőgazdasági fizikai munkát végzők 

3. Egyéni parasztok 

4. Mezőgazdasági napszámosok, alkalmi munkások 

A társadalmi rétegződésre vonatkozó eddigi elemzések túlnyomó része ennek az alapsémának két változatán 

alapult. Az egyik a tulajdonviszonyok dimenzióján belül emelte ki az adott viszonyok között releváns 

munkajelleg-csoportokat: 

Munkások és alkalmazottak 

- Igazgatási és gazdasági vezetők 

- Műszaki értelmiségiek 

                                                           
24Az „értelmiség‖ fogalmának használatát is inkább konvencionális, mintsem az elemzés logikájából szervesen következő okok 

magyarázzák. Éppen ezért nem tartom itt szükségesnek, hogy részletesen kitérjek e fogalom körüli vitákra, meghatározásának nehézségeire. 
25Elvileg a mezőgazdasági munkát végzők körén belül is szét lehetne, vagy kellene választani a különböző szakképzettségi szinthez 
tartozókat. A felvétel idején, 1963-ban azonban formálisan (adminisztratív érvénnyel igazolhatóan) még nem különültek el ezek a csoportok, 

még úgyszólván nem volt „mezőgazdasági szak- vagy betanított munkás‖. A mezőgazdasági munkára való felkészítés intézményesedésével 

határozottan kialakulnak ezek a kategóriák is, így egy következő vizsgálatnál már valószínűleg az új oktatási formának megfelelően kell a 
csoportosítást kialakítani. 
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- Tanárok, orvosok, egyéb értelmiségiek 

- Középszintű szakemberek 

- Irodai dolgozók Szakmunkások Betanított munkások 

- Segédmunkások 

- Hivatalsegédek, bedolgozók stb. 

- Mezőgazdasági munkások 

- Napszámosok, alkalmi munkások 

Mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok Vezető állású tsz-tagok 

- Egyéb szellemi foglalkozású tsz-tagok 

- Nem mezőgazdasági fizikai tsz-tagok 

- Mezőgazdasági fizikai tsz-tagok 

Önállók 

- Szabadfoglalkozásúak 

- Kisiparosok, kiskereskedők 

- Önálló parasztok 

A másik lényegesen összefogottabb, és épp ezért elnagyoltabb séma – ami áttekinthetősége következtében jól 

szolgálta az össztársadalmi elemzések szintjén mozgó kutatást –a következő volt: 

- Vezető állásúak, értelmiségiek 

- Középszintű szakemberek 

- Irodai dolgozók 

- Szakmunkások (mezőgazdaságon kívül) 

- Betanított munkások (mezőgazdaságon kívül) 

- Segédmunkások stb. (mezőgazdaságon kívül) 

- Mezőgazdasági fizikai dolgozók. 

A jelenségek többségénél ez az egyszerű csoportosítás is alkalmasnak bizonyult arra, hogy az össztársadalmi 

viszonylatban mutatkozó differenciáltság jelentős részét magyarázza.26 A vizsgálat során kitűnt, hogy a végzett 

                                                           
26A rétegeknek e második módon történő meghatározását ért eddigi bírálatok túlnyomó része a „vezető állásúak‖ és az „értelmiségiek‖ egy 

csoportba sorolásával nem értett egyet, e két réteg lényegesen különböző funkciói stb. miatt. Valóban a helyzetüket meghatározó alapvető 

objektív viszony különbözik (egyik esetben a hatalom, másik esetben a tudás a domináns vonás) és természetesen lényeges funkcionális 

különbségek is vannak köztük. Ugyanakkor tagadhatatlanul van bizonyos funkcionális hasonlóság is, éspedig a társadalmi ráhatás 
tekintetében, és emellett a tudás és a hatalom magas szintjei egy-egy munkakörön belül is sokszor összekapcsolódnak. Más elméleti indokok 

is szerepet játszanak azonban: a tudás és a hatalom pillanatnyilag a munkamegosztás két legjobban értékelt dimenziója, aminek 

következtében ez a két réteg egy sor, a munkamegosztáshoz kapcsolódó vonatkozásban objektíve hasonló körülmények közé kerül (pl. 
kereset), azaz – Bourdieu kifejezésével – szituációjuk és az ezzel összefüggő vagy ebből következő vonások nagyon sok hasonlóságot 

mutatnak. Emellett, minthogy mindkét csoport társadalmilag magasra értékelt, a hierarchia csúcsán helyezkedik el, pozíciójukban is sok a 

hasonlóság, ami ismét közelíti őket egymáshoz, mert hasonló magatartások kialakulásához vezet. (Az abszolút és relatív hasonlóságokat 
persze e vizsgálat keretén belül is bizonyítani kellett.) 

Az elmondottak indokolják, hogy egy össztársadalmi szintű vizsgálatnál, ahol a lényeges tendenciák kimutatására törekszünk, miért 
engedhető meg e két réteg összevonása (amelyekhez összesen a háztartások 7%-a tartozik). Ez azonban nem jelenti azt, hogy specifikus 

vonásaik vizsgálata ne lenne számos esetben indokolt, sőt elengedhetetlen. A részletesebb vizsgálat egyébként nemcsak itt lehet szükséges, 

hanem a többi, sok szempontból ugyancsak heterogén réteg esetében is. Ha mégis a „vezető állásúak, értelmiségiek‖ csoportjára 
koncentrálódik a bírálatok zöme, ennek az az elsődleges magyarázata, hogy az olvasók, bírálók zöme is ebből a két csoportból kerül ki. 
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munka jellegének egyes dimenziói nem hoznak magukkal megközelítően sem hasonló mértékű differenciákat, 

mint a dimenziók komplexuma. Következésképp, a végzett munka jellege a maga komplex mivoltában lényeges, 

és ebben az értelemben alkotja a társadalmi struktúra alapját. 

Végeredményben tehát – meglehetősen nagy előkészületek után – eljutottunk egy olyan csoportosításhoz, amely 

alig különbözik a szokásos, többé-kevésbé hagyományos társadalmi-gazdasági csoportoktól vagy foglalkozási 

csoportoktól. Igaz, hogy ez a „végeredmény‖ gyakorlati akadályok miatt nem tükrözi híven az eredeti 

elképzelést és intenciót, azonban ha a különböző akadályok (elsősorban a hatalom dimenziójának empirikus 

megközelíthetetlensége) nem állnának fenn, akkor sem lenne a végső eredmény a jelenlegitől gyökeresen eltérő. 

Ennek ellenére valószínűleg nem volt felesleges végigkövetni ezt az elméleti gondolatsort, éspedig elsősorban 

két okból. Egyfelől azért, mert – remélhetőleg – sikerült bebizonyítani, hogy ezek a „foglalkozási csoportok‖ 

többek, mint csak foglalkozási csoportok: egyben szociológiai kategóriák is, amelyeknek léte a társadalom adott 

körülményei mellett a legalapvetőbb társadalmi-gazdasági viszonyokban gyökeredzik, és viszonyaik 

különbözősége – amint ez a II. Részből kitűnik – számos további különbséget determinál, életkörülményekben, 

magatartásban, tudati viszonyokban, objektíve várható életutakban egyaránt. 

A második mozzanat, ami miatt talán nem volt hiábavaló az elméleti alapfeltevésekig, bizonyos közhasználatú 

kategóriák definiálásáig visszamenni, az az, hogy az alapok tisztázása a következtetéseket megalapozottabbá, 

világosabbá teszi. Így például – és elsősorban – ha e munkajelleg-csoportokat egyszerűen csak foglalkozási 

csoportokként kezeljük, akkor a társadalomban elfoglalt helyükről, a köztük levő viszonyokról semmit sem 

tudunk mondani: irreálisnak és a múlt tudati maradványának tűnik minden, ami feszültségekről, társadalmi 

hierarchiáról, korlátokról és távolságokról a köztudatban él (és a valóságban létezik). Az előbbi elméleti 

meggondolások alapján viszont mindezekre a jelenségekre – legalábbis részlegesen – magyarázatot lehet adni. 

1.2.11. 2.11 Hiányzó dimenziók 

Talán furcsának tűnik, hogy az itt vázolt rétegződési koncepcióban nem kapott helyet néhány olyan ismérv, ami 

nagyon sok nyugati vizsgálatnál (esetleg kizárólagos joggal) szerepel, és amit a köztudat is fontos differenciáló 

tényezőnek tekint. E hiányzó dimenziók mindenekelőtt a kereseti és jövedelmi színvonal, és az ún. presztízs-

dimenzió, a társadalmi megbecsülés szerinti rangsorolás, holott mindkettő összefügghet a végzett munkával. 

Ezek mellett hiányzik az ismertetett modellből egy sor, az egyének között differenciákat létrehozó tényező, mint 

pl. a lakóhely jellege vagy a származás, bizonyos demográfiai tényezők stb. 

E különböző differenciáló faktorok legalább három különböző típust alkotnak. 

Az első típusba a származást és a lakóhely jellegét soroljuk. Mindkét tényezőre az a jellemző, hogy elvileg a 

társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely egy-egy dimenziójának tekinthetők, éspedig mindenekelőtt 

történelmi értelemben, mint előzmények,mint többé-kevésbé áttételes determinánsok. Mindkét esetben túl 

áttételes, túl közvetett a kapcsolat az egyének mai társadalmi helyzetével ahhoz, hogy a ma elfoglalt hely 

közvetlen velejárójának, belső sajátosságának tekinthetnénk őket. Minthogy azonban e körülmények ma is igen 

nagy mértékben differenciálják az egyén induló objektív feltételeit, és az indulás szociálpszichológiai 

mechanizmusokon keresztül hatást gyakorol az egész további életútra, hatásukat igen sokszor figyelembe kell 

venni. 

A második típusú differenciáló tényezők közé azokat soroljuk, amelyek ugyancsak kapcsolódnak a 

munkamegosztásban elfoglalt helyhez, de nem mint előzmények vagy inherens belső sajátosságok, hanem mint 

következmények, mint e hely függvényei. Ilyen mindenekelőtt a kereset és a presztízs, a társadalmi megbecsülés 

szintje. Ezek mellett van sok egyéb, a társadalmi helyzet által meghatározott jelenség, amelyek további 

áttételekkel közvetlen meghatározói is lehetnek bizonyos jelenségeknek, magatartásoknak stb. 

Végül a harmadik típusba olyan tényezők tartoznak, amelyek alapján ugyan különböző típusú csoportok 

alakulnak ki, de lényegében a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helytől függetlenül. E tényezők lehetnek 

par excellence biológiaiak, de erős társadalmi vonatkozásokkal, mint a kor vagy a nem, és lehetnek demográfiai 

jellegűek, mint a családi állapot, családnagyság, gyermekszám vagy családtípus. A mi társadalmunkban 

valószínűleg ide tartoznak olyan, csökkenő fontosságú ismérvek, mint a vallás vagy etnikai csoport (bár pl. ma 

még a cigányság, mint etnikai meghatározottság, egyben társadalmi meghatározottságot is jelent, de a 

társadalom nagyon határozottan küzd az ilyesfajta maradványok ellen). 

                                                                                                                                                                                     
Közismert tény, hogy a társadalmi hierarchián belüli differenciáltságot az egyén közvetlen környezetében sokkal jobban érzékeli, mint a tőle 
távolabb elhelyezkedő, személyes tapasztalatokból kevésbé ismert régiókban. 
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Az egyének közti differenciák okozóit persze a fentiekkel sem merítettük ki, azaz ha mindezen tényezők hatását 

kikapcsoljuk (kontrolláljuk), még mindig nem jutunk homogén csoportokhoz. A fennmaradó differenciáló 

tényezők azonban elsődlegesen az egyén pszichológiai, alkati sajátosságaival függnek össze, ám ezek 

kialakulásának és hatásának vizsgálata már nem tartozik szorosan a szociológiai kutatás körébe – noha egyes 

esetekben bizonyos vonatkozásokat figyelembe kell vennünk, és bizonyos pszichológiai mechanizmusok 

vizsgálatához elengedhetetlen a szociológiai szemlélet. 

Visszatérve az első három típusba sorolt, szociológiailag fontosnak tekintett differenciáló tényezőre, 

megállapíthatjuk: közös bennük, hogy ma még a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyhez képest 

másodlagos jelentőségűek.27 Ez az állítás azt a követelményt foglalja magában, hogy egy-egy konkrét jelenség 

vizsgálatánál, magyarázatánál olykor nagyon sok tényezőt figyelembe vehetünk, de többnyire és általában a 

munkajelleg-csoportok keretein belül. 

Gyakorlatilag ez a következőket jelenti: előfordulhat egy jelenség vizsgálatánál, hogy mechanizmusának vagy 

differenciálódásának magyarázatát első lépésben az utóbbi három típusba sorolt tényezők egyikénél-másikánál 

véljük megtalálni. (Pl. a háztartások fogyasztási kiadásainak struktúrájában levő különbségeket meglehetősen 

nagymértékben magyarázza a jövedelmi színvonal különbsége, vagy a könyvállomány mennyiségének és 

minőségének variációit első szinten visszavezethetjük a társadalmi származásbeli különbségekre.) Ezekkel a 

magyarázatokkal azonban– még vagy már – nem elégedhetünk meg, és tovább kell mennünk a társadalmi 

rétegek vizsgálatáig, ami rendszerint kétféle eredményre – illetve ezek valamilyen szintézisére – vezethet. Vagy 

azt fogjuk találni, hogy az első szinten talált magyarázó tényező a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely 

függvénye, következménye, vagy pedig, hogy az első szinten talált magyarázó tényező alapján kialakított 

csoportokon belül még igen határozott differenciák vannak – mindenekelőtt a mai társadalmi hovatartozástól 

függően. Az elmondottak tehát azt jelentik, hogy az elsődlegesen figyelembe vett magyarázó tényező összefügg 

ugyan a munkamegosztásban elfoglalt hellyel, de az összefüggés nem túlságosan szoros, így az első tényező 

egy-egy adott szintjénél még különböző munkajelleg-csoportokat találunk, és ezek között szignifikáns 

különbségek vannak. 

Még egy oldalról általánosabban megvilágítva ugyanezt a kérdést, azt mondhatjuk: ma még nincs itt az ideje 

annak, hogy a szociológiai jelenségeknél áttérjünk a pluralista, jellegű magyarázatokra. A társadalmi 

meghatározottságok ugyan – mint a továbbiakban látni fogjuk – a korábbinál jóval kevésbé egyértelműek, és 

ezért közelebb kerültünk már a pluralizmus jogosultságához, mint az osztálytársadalmak. (N. b.: a 

tulajdonviszonyok szerepének feloldása a munkamegosztásban elfoglalt helyben már az első lépés egy 

pluralisztikusabb felfogás felé.) Ugyanakkor még nem tekinthetjük egyenlő vagy hasonló jelentőségűnek a 

különböző szociológiai (vagy egyéb) magyarázó tényezőket, mert a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt 

helynek ma is primátusa van közöttük. 

Könyvünkben nem foglalkozunk valamennyi differenciáló tényezővel. Az alkati, pszichológiai stb. tényezőket 

direkt módon egyáltalán nem érintjük, s a biológiai-demográfiai tényezőket is csak annyiban vesszük 

figyelembe, amennyiben ezt a könyv fő célja: a munkajelleg-csoportok szerepének, a közöttük levő 

különbségeknek a magyarázata megköveteli. 

Más a helyzet az első két típusba sorolt tényezőkkel. 

Ami a származást és lakóhelyet illeti, közelebbről meg kell indokolnunk, miért tekinthetők ezek csaknem olyan 

alapvetőnek, mint a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely felsorolt általános sajátosságai, s ha ez így 

van, miért nem építjük be őket szervesen a rétegződés előzőkben leírt modelljébe. 

A második típusú – következmény jellegű – változókkal más szempontból ugyan, de ugyancsak részletesen kell 

foglalkoznunk. Valójában e könyv második részének az az egyedüli tárgya, hogy mit jelent ma Magyarországon 

a társadalmi meghatározottság, mennyire erős vagy gyenge, közvetett vagy közvetlen ez a különböző 

jelenségeknél. Elvben tehát valamennyi következménnyel a második részben kellene foglalkoznunk. Ha közülük 

kettőt – a keresetet és a presztízst – kiemelünk és azokkal még a munkamegosztásban elfoglalt helyre vonatkozó 

hipotézis elméleti kifejtése kapcsán foglalkozunk, annak kettős magyarázata van. Egyfelől, hogy e két tényező 

annyira szorosan összefügg a végzett munkával és a munka társadalmi értékelésénél olyan fontos szerepe van, 

hogy igen sok rétegződési elmélet ezeket – mindenekelőtt a presztízst – tekinti alapvetőnek a rétegek 

kialakulásánál. Részletesebb magyarázatot igényel tehát, hogy miért nem értünk egyet ezzel a nagyon elterjedt 

felfogással. A másik – némileg formális – ok az, hogy a kereset és a foglalkozás presztízse csak azoknál 

értelmezhető, akik a társadalmi munkamegosztásban aktívan részt vesznek, vagyis a keresőknél. A társadalmi 

                                                           
27Ez persze a pszichológiai stb. tényezőkre a fortiori igaz. 
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rétegek viszont nemcsak a keresőket jelentik, hanem természetesen az össznépességet, és alapegységük nem a 

kereső, hanem a család vagy háztartás. A presztízs és kereset alakulásának elemzése tehát nem tartozik szorosan 

a rétegek helyzetének leírásához. 

1.2.12. 2.12 Az első típusú változók (előfeltételek) 

Társadalmi származás 

Az utolsó évszázad egyik nagy vitája az öröklés és környezet emberformáló szerepének relatív fontossága körül 

forgott. E vita ma sincs egyértelműen lezárva, hiszen az átöröklési mechanizmusokról még keveset tudunk. 

Mégis, a már eddig megszerzett ismeretek alapján annyit bizonyosan állíthatunk, hogy e kettő közül a környezet 

hatása a döntő. Az ember alapvetően környezetének terméke, noha természetesen maga is visszahat erre és 

továbbformálja azt. Ez társadalmi szem- pontból azt jelenti, hogy a környezet, amelybe az ember bele- születik, 

meghatározó jelentőségű egész élete szempontjából. 

A környezet, amelybe beleszületünk – maga is elég tág fogalom, ám az egyén szempontjából elsősorban mégis, 

az időben és helyileg adott szűkebb családi környezetet jelenti. Ez az az elsődleges csoport, mely érthető 

okoknál fogva nemcsak a gyermek életének materiális kereteit határozza meg, hanem a legközvetlenebb és 

állandó ráhatás révén – amely éppen a legfogékonyabb korban, a személyiség kialakulásának első idejében hat – 

formálja a gyermek valamennyi tulajdonságát, lerakja az alapjait egész magatartási és normarendszerének, az 

élettel kapcsolatos elvárásainak. 

Mármost a társadalom tagoltsága, társadalmi osztályok, illetve rétegek léte azt jelenti, hogy az egyén induló 

környezete minden tekintetben nagyon különbözhet, és alapvetően éppen attól függően különbözik, hogy a 

család milyen osztályhoz, illetve réteghez tartozik. Ez nem mobil (kasztrendszerű), alig vagy lassan változó 

társadalmakban azt jelenti; hogy az a tény, hogy az egyén milyen környezetbe született, veleszületett 

képességeitől teljesen függetlenül sorsát előre meghatározza. Ilyen körülmények között a rétegből való kijutás 

lehetősége még vágy formájában is csak ritkán és véletlenszerűen merül fel, mert a vágyak is a valóság objektív 

lehetőségeinek talaján formálódnak. Ha a háború előtt Magyarországon csak minden ötszázadik-ezredik 

szegényparaszt gyerek került középiskolába, akkor a szellemi dolgozók, illetve a polgárság soraiba való 

„felemelkedés‖ annyira a valószínűtlen birodalmába tartozott, hogy ez már szinte a lehetetlennel volt 

egyenértékű – a lehetetlen talaján pedig nem jönnek létre reális törekvések. A szegényparasztságnak tehát ilyen 

irányú vágyai (a kivételektől eltekintve) nem is alakulhattak ki. 

A mai Magyarországon a helyzet sok tekintetben megváltozott. A változás mindenekelőtt a forradalmi 

gyakorlatban öltött testet. A volt uralkodó osztály pozícióiból teljesen kiszorult, helyét a társadalmi és gazdasági 

irányításban az addig elnyomott munkásság és parasztság soraiból kikerülő százezrek töltötték be. A felfelé 

irányuló mozgás tömeges jellegét tovább növelte, hogy a társadalmi forradalom nyomán ugrásszerűen 

fejlődésnek induló gazdasági élet, a társadalmi munkamegosztás fejlődése és komplexitásának növekedése 

csökkentette a legkedvezőtlenebbnek számító munkahelyek tömegét (pl. a mezőgazdaságban) és igen 

nagymértékben növelte a nagyobb felkészültséget igénylő, kedvezőbb körülmények között végzett és 

társadalmilag is kedvezőbben értékelt munkahelyek számát (pl. az ún. szellemi munkakörökben). E változásokat 

összefoglalóan tükrözi a következő táblázat: 
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2. táblázat: Az aktív keresők számának megoszlása a munka jellege szerint, 1930-ban és 1960-ban 28 

Végül az objektív, valóságos változások közé tartozik, hogy részben éppen a gazdasági és társadalmi fejlődés 

növekvő szakember-szükséglete a korábbihoz képest roppantul kibővítette az iskolai oktatás kereteit, amelyeket 

jelentós részben a munkások és parasztok gyerekei töltöttek be. Ez nemcsak annak következménye, hogy a 

keretek annyira bővültek, hogy a korábban is szellemi pályán levők gyerekei már nem tudták volna e helyeket 

betölteni, hanem a kormányzat erre irányuló tudatos törekvéseinek – sokszor adminisztratíve érvényesülő 

akaratának – eredménye is. 

                                                           
28Népszámlálási eredmények 
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1. ábra: Az aktív keresők számának megoszlása a munka jellege szerint, 1930-ban és 1960-ban 

Mindezen változásokat a mai rétegek összetétele messzemenően tükrözi.29 A mai vezető réteg például szinte új 

réteg: közülük 47% munkás, 30% paraszt származású, és – a mai parasztság kivételével, akik közül 91%-nak az 

apja is a parasztsághoz tartozott – valamennyi rétegnél lemérhető a nagyarányú társadalmi mozgás egyéni 

mobilitásban testet öltő hatása. 

Az induló környezet tehát már nem egyértelműen sorsdöntő. Az indulás azonban továbbra is hat az 

életpályaesélyekre, és emellett – azonos rétegbe érkezés esetén is – egy sor magatartást tovább differenciál. Így 

a társadalmi munkamegosztásban ma elfoglalt hely nem felezi ki egyértelműen a tegnapi munkamegosztás 

hatását. A két struktúra, egymáshoz képest eltolódott. Ezért, ha a származást nem is tekintjük a munkamegosztás 

alapdimenziói egyikének, semmiképpen sem kapcsolható még ki a szociológiailag fontos változók közül. 

A lakóhely jellege 

Már utaltam rá, hogy a történelmi előzmények alapján tulajdonképpen meg lehetne indokolni azt a felfogást, 

hogy a lakóhely jellege is a társadalmi munkamegosztás egyik dimenziója. 

A lakóhely jellegének kialakulása – legalábbis a falu és a város elválása – történelmileg a társadalmi 

munkamegosztás fejlődésével, az ipar és mezőgazdaság szétválásával párhuzamosan ment végbe: egy folyamat 

két különböző vetületeként jelent meg a két differenciálódás. Ez a történelmi indulás máig érezteti hatását: a 

városi és falusi népesség mukajelleg-csoportok szerinti összetétele ma is gyökeresen eltérő. Ez első-sorban azt 

jelenti, hogy a mezőgazdasági népesség a nagyvárosokból gyakorlatilag hiányzik és falun még ma is jelentős 

hányadot jelent, továbbá azt, hogy a nem mezőgazdasági rétegek képzettségi szint szerinti összetétele 

gyökeresen eltérő (pl. az értelmiségiek vagy a szakmunkások aránya), sőt azt is, hogy egy-egy munkajelleg-

                                                           
29A részletes adatokat lásd a II. Rész 4. fejezetében. 
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csoport egész arculata más lehet városon és falun – a helyileg adódó funkcióktól függően. Ez a helyzet pl. a 

vezető állásúak csoportjánál: a falusi és városi vezetőréteg nyilván másfajta döntési jogkörrel rendelkezik, más 

típusú ügyekkel foglalkozik. A munkajelleg-csoportok finomításával – a döntési jogkörök differenciálásával – 

ma ezt a kérdést nem tudjuk megoldani, és a lakóhely dimenziójának bekapcsolása ilyen szempontból hasznos 

áthidaló megoldás lehetne. 

 

3. táblázat: A háztartások számának megoszlása a városon és falun a munkajelleg-csoportok között 

Közbevetőleg érintenünk kell a lakóhely szerinti csoportosítás távolról sem megoldott kérdését.30 Az általában – 

s így az itt közölt 3. táblázatban is – használt Budapest–város község tagolás olyan adminisztratív felosztás, 

amely csak nagyon hozzávetőlegesen fejezi ki azokat a gazdasági és társadalmi értelemben vett különbségeket, 

amelyek a falu és város történelmi indulásával függnek össze. Van olyan közigazgatási értelemben vett 

városunk, mint Túrkeve vagy Mezőtúr, ahol a lakosság kétharmada a mezőgazdaságban dolgozik, és van falu, 

amelyből gyakorlatilag hiányzik a parasztság (bányászfalvak stb.). 

Kézenfekvő, hogy az adminisztratív beosztásnál kifejezőbb valamilyen, a foglalkozási struktúrán alapuló 

tagolás, és ilyeneket a gyakorlatban alkalmaznak is (ipari, vegyes és mezőgazdasági jellegű helységek; az 

elhatárolás alapja az iparban, illetve a mezőgazdaságban dolgozó keresők aránya). Szociológiailag azonban ez a 

megoldás sem kielégítő, mert nem veszi figyelembe, hogy az eredeti, ipar és mezőgazdaság közötti 

munkamegosztáshoz kapcsolódó különbségek a továbbiakban némileg öntörvényűen fejlődtek, a 

munkamegosztás további alakulásától függetlenül is. 

                                                           
30E problémának meglehetősen nagy irodalma van hazánkban Erdei Ferenc még a háború előtt sokat foglalkozott a város kérdéseivel, s azóta 
több ízben és több oldalról közelítették a városiasság fogalmát és kritériumait. 
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Ez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági település is lehet városias karakterű, és – ami ma még Magyarországon 

gyakoribb – nem mezőgazdasági település jellege is lehet kifejezetten falusias. Ez a tétel nyilvánvaló. A 

problémát minden ilyen típusú vizsgálatnál a városias, illetve falusias jelző racionalizálása jelenti, azaz annak 

kibontása, hogy milyen konkrét tulajdonságok (funkcionális, szerep, morfológiai sajátosságok, kommunális 

ellátottság stb.) adják meg egy település sajátos jellegét. 

Az eddig nálunk kidolgozott módszerek közül egyik sem volt vizsgálatunk céljaira teljesen alkalmas, leginkább 

azért, mert egyik sem volt a gyakorlatba közvetlenül átültethető. Ezért áthidaló megoldásként – és távolról sem a 

kérdés végleges eldöntésének igényével – kidolgoztunk egy olyan település-csoportosítási módszert, amely 

viszonylag komplex módon közelíti a városiasság fogalmát, és ugyanakkor a csoportosítás elvei egyszerűen 

alkalmazhatók a gyakorlatban.31 Nos, ennek a csoportosításnak a figyelembevételével még nyilvánvalóbb, hogy 

milyen mértékig különböző az egyes településtípusok társadalmi összetétele (lásd : 4. táblázatot). 

 

4. táblázat: A megfigyelt háztartások számának megoszlása a különböző városiasságú településeken 

A településtípusok és a munkamegosztás összefüggésére a 4. táblázatban egyébként nemcsak az mutat, hogy az 

egyes településcsoportok foglalkozási struktúrája gyökeresen eltérő, hanem – ennek a jelenségnek másik 

vetületeként – az is, hogy bizonyos munkajelleg-csoportok erőteljesen a városhoz kapcsolódnak. Pl. a vezető 

állásúak és az értelmiségiek közel 60 százaléka lakik Budapesten és teljesen városias településeken, és csupán 8 

százaléka a gyengén fejlett falusias községekben, a szakmunkásoknál e két arány 45, illetve 9 százalék, a 

mezőgazdasági fizikai foglalkozásúaknál pedig 3 és 34 százalék, azaz teljesen megfordul a helyzet. (Az összes 

háztartás 21 százaléka él Budapesten, 11 százaléka a teljesen városias és 16 százaléka a gyengén fejlett falusias 

jellegű településeken.) 

A munkamegosztás történeti fejlődése és a mai összefüggések tehát egyaránt indokolnák, hogy a lakóhely 

jellegét a munkamegosztás egyik dimenziójaként figyelembe vegyük. Ha mégsem jártunk el ennek a logikai 

megoldásnak megfelelően, annak kettős – elvi és gyakorlati – oka van. A kézenfekvő gyakorlati magyarázat – 

amit éppen az előzőekben leírt összefüggések támasztanak alá – az, hogy a munkajelleg-csoportok felépítése 

már meglehetősen sokat kifejez a faluváros közti különbségekből is. Így ennek az újabb dimenziónak a 

figyelembevétele bizonyos mértékig feleslegesen bonyolította volna az eredeti modellt. Az elvi magyarázat 

pedig abból következik, hogy a települések mai jellege távolról sem vezethető le egyértelműen a 

munkamegosztás sajátosságaiból. A falvak és városok, noha kétségtelenül eltérő foglalkozási struktúrájuk és 

eltérő társadalmi funkciójuk van, nemcsak ebben és ennyiben különböznek. Ezen az eltérő talajon a történelmi 

                                                           
31A csoportosítási elvek és módszerek részletes leírását lásd Barnabás Gábor–Orbán Árpád: A települések osztályozása a 15 000-es 
jövedelmi felvételnél. Statisztikai Szemle, 1965. június, 610– 624. old. 
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fejlődés során számtalan önálló „falusi‖ és „városi‖ jellegzetesség jött létre, amelyek máig bizonyos mértékig 

függetlenedtek is az eredeti (munkamegosztáshoz kapcsolódó) kritériumoktól. Mindezek következtében a mai 

falusi vagy városi lakos végzett munkájától függetlenül is egészen más légkörben él, életmódját, magatartásait, 

értékítéleteit, lehetőségeit és vágyait ez a légkör is befolyásolja. Ezért nem kapcsolható be egyértelműen a 

lakóhely a munkamegosztás dimenziói közé, de ugyanakkor ezért van jelentősége annak, hogy a jelenségek 

széles körénél a településtípust, mint differenciáló, a különbségeket magyarázó tényezőt figyelembe vegyük. 

 

2. ábra: Néhány, különböző városiasságú településtípus társadalmi összetétele (a munkajelleg-csoportokhoz 

tartozó háztartások százalékos aránya) 

1.2.13. 2.13 A második típusú változók (következmények) 

Mint már említettem, mind a jövedelmet, mind a társadalmi megbecsülést a társadalmi munkamegosztásban 

elfoglalt hely következményének, függvényének tekintjük, azaz nem e hely meghatározó dimenziójának. 

Ugyanakkor mindkét jelenség az eddigiekben leírt, a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely „inherens" 

sajátosságaként felfogott dimenziók társadalmi rétegképző, rangsoroló hatását erősíti, fokozza, mert mind a 

kereseti szint, mind a társadalmi megbecsülés szintje a munkajelleg-csoportok eddigiekben leírt hierarchiájával 

összefügg. Ez egyben azt is jelenti, hogy az előzőekben említett összefüggések, visszahatások itt is 

érvényesülnek, pl. az egy szakmában elérhető kereset vagy presztízs a pályaválasztásnál közvetlen meghatározó 

lehet, közvetlenebb, mint az ott végzendő munka benső sajátosságai. 

A párhuzamosság mindkét esetben az adott társadalmi feltételek talaján szinte magától értetődő. 

A kereseti szintnél lényegében azért alakul ki az előbbiekkel párhuzamos rangsor, mert a munka szerinti elosztás 

– a jövedelemelosztás egyik fő elve – többek között éppen az említett, társadalmilag értékelt és rangsort alakító 

tulajdonságokhoz vagy vonásokhoz kapcsolja a keresetek színvonalát. 

A munka szerinti elosztás gyakorlati érvényesülése egyébként éppen ezek miatt a kapcsolódások miatt jelent 

problémát, feszültségforrást. Ismeretes, hogy a különböző munkák közvetlenül és szigorú objektivitással nem 

mérhetők össze, legfeljebb egy-egy munkatípus bizonyos alapdimenziókon való elhelyezkedését lehet mérni és 

értékelni. Éppen ezért előfordulhat (és elő is fordul), hogy az egyes munkák értékelése tekintetében nincs 
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társadalmi konszenzus, sem a tekintetben, hogy az összevetés alapjául szolgáló dimenziók kiválasztása helyes-e, 

sem a tekintetben, hogy az összemérés alapján végzett értékelés megfelelő mértékegységet használ-e.Hogy ezt 

egy-két példával megvilágítsam: ma – mint ismeretes – a képzettség (tudásszínvonal) és a felelősség (hatalom) a 

munkák összemérésénél használt két legfontosabb kritérium,32 ehhez járul a végzett munka mennyiségének 

(rendszeresség, munkaidő stb.) dimenziója, és kisebb súllyal esik latba a munka nehézsége, veszélyessége, 

kedvező vagy kedvezőtlen körülményei stb. Hogy melyik dimenziót kell kiemelni, melyiknek mekkora súlyt 

kell adni, ez nagyban függ az adott gazdasági helyzettől, de pontos és objektív, egyértelmű döntést aligha lehet 

hozni. (Már csak azért sem, mert a gazdasági racionalitás és a társadalmi racionalitás – különösen rövid távon – 

nem feltétlenül esik egybe.) Ugyanígy, nagyon nehéz az értékelés alapjául szolgáló dimenzió mentén kialakuló 

skálát és a kereseti skálát egyértelműen összekapcsolni. Egyfelől az alapskálák többnyire csak az ún. rendezési 

szinten vannak: több vagy kevesebb felelősségről, tudásról stb. lehet beszélni, de ezeket egymással pontosan 

összemérni – azaz megállapítani, hogy hányszor nagyobb tudásról vagy felelősségről van szó – aligha 

lehetséges. De még ha ez mérhető is lenne, akkor is nyitott kérdés, hogy pl. a kétszer nagyobb tudást éppen 

kétszer nagyobb keresettel kell-e dotálni, vagy másfajta mérték indokolt-e a két esetben.33 

Minthogy ennyire sok a bizonytalan tényező, tág tere marad az „igazságos bér‖ nagyságára vonatkozó egyéni 

véleményeknek, a disszenzusnak, és ebből indokolt, sőt látszólag indokolatlan, de nem kevésbé fontos 

feszültségek is keletkezhetnek. 

Végeredményben a munka szerinti elosztás mai érvényesülése, a hatalmi, képzettségbeli stb. különbségek 

viszonylag nagy súlya úgy hat, hogy az alkalmazásban állóknál a keresetek teljes szórásából a munkajelleg-

csoportok 40 százalékot magyaráznak meg, többet, mint bármely más statisztikailag vizsgálható társadalmi-

demográfiai tényező. A munkajelleg-csoportok és keresetek közötti összefüggés világosan kitűnik a keresetek 

eloszlásának modális értékeiből is. A megfigyelt évben – 1962-ben – a vezető állásúak, értelmiségiek közül 40 

százalék havi átlagos keresete 2800 forint fölött volt. Ez az arány a szak- és betanított munkásoknál nem egész 5 

százalék, viszont 31 százalék keresete 1200-1600 forint között volt. A segédmunkásoknál még lejjebb megy e 

modális érték: 39 százaléknál 800-1200 forint között volt a havi átlagos kereset, és ennél a csoportnál is, a 

mezőgazdasági munkásoknál is több mint 50 százalék volt az 1200 forintnál kevesebbet keresők aránya. 

A társadalmi megbecsülés, ún. presztízs következményjellegét (azaz, hogy ez nem „önálló‖ dimenzió, hanem a 

társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely tudati kísérő jelensége) bizonyítani szinte tautológia: semmi 

másról nincs szó itt (és ez a presztízsvizsgálatokból kitűnik), mint hogy a társadalom tagjai hogyan értékelik a 

különböző foglalkozásokat. Ennél az értékelésnél szükségképpen alapvető szerepet játszanak a foglalkozások 

jellegét meghatározó objektív viszonyok (tudás, hatáskör, a végzett munka által igényelt tulajdonságok jellege, 

pl. alkotókészség és lehetőség, a munka körülményei stb.) és természetesen a kereseti viszonyok is. 

A „társadalmi‖ megbecsülés valójában differenciált tömegjelenség. A társadalom tagjai ugyanis – saját 

helyzetüktől stb. függően – különbözőképpen értékelik az egyes foglalkozásokat. Amit a szociológiában a 

foglalkozások presztízseként jelölnek, az nem más, mint e differenciáltságból kibontakozó többségi vagy átlagos 

vélemény. Ez a többségi társadalmi vélemény sok tekintetben megegyezik a keresetek differenciálásában 

kifejezésre jutó hivatalos értékeléssel (már csak azért is, mert a társadalmi értékelés a kereset nagyságát is 

figyelembe veszi az értékelés kialakításánál), de az összhang nem teljes. Külön vizsgálat tárgyát képezheti 

egyébként e két rangsor eltérése, és érdekes tanulságokkal szolgálhat az eltérés magyarázata. 

Az tehát, hogy itt az objektív viszonyok tudati vetületéről van szó, magától értetődő. Mégis érdemes időzni 

valamelyest e témánál, mégpedig elsősorban azért, hogy két szempontból vethessük össze a szocializmus és a 

kapitalizmus eltérő társadalmi mechanizmusait. 

                                                           
32Ez az elosztás két hagyományos dimenziója; a munka szerint elosztott jövedelmeket a kapitalizmusban is mindenekelőtt e két dimenzió 

mentén differenciálják. E dimenziók relatív fontossága nyilván a tudomány minden téren – és elsősorban a termelésben – növekvő 

szerepével, illetve a társadalmi szervezetek bonyolulttá válásával, méretük és komplexitásuk növekedésével függ össze. 
33A közgazdászok világosan felismerték e probléma súlyosságát, és – nálunk is, a többi szocialista országban is – több éve gondolkoznak és 

vitáznak e kérdésen. A javasolt megoldások nagyon sokfélék, Kovács János némiképpen egyszerűsítő modelljétől, mely a végzett munka 

összetevői közül csupán a szakképzettség szintjével mérhető bonyolultságot ragadja ki, Szabó Kálmán sokkal komplexebb elgondolásáig. 
(Tanulmányok az új mechanizmus problémaköréből c. doktori disszertáció.) Elméletileg teljesen kielégítő (és esetleg a gyakorlatban is 

széleskörűen felhasználható) megoldást azonban még nem sikerült találni. (Szabó Kálmán koncepciójával szemben is felhozható néhány 

megfontolandó közgazdasági érv. Lásd pl. Szeben Éva: A teljesítménymérés nehézségei és a munka szerinti elosztás. Közgazdasági Szemle, 
1968. május.) E különböző tanulmányokban bizonyos mértékig keveredik az eddigi elosztási gyakorlat elméleti igényű elemzése és a 

helyesnek tartott (ettől esetleg eltérő) elosztási elvek rögzítése. Ennél nagyobb problémának tűnik azonban, hogy a közgazdászok 

túlnyomórészt gazdasági meggondolásokra szűkítik le a kérdést, és az indokoltnál kisebb mértékben vesznek figyelembe olyan társadalmi 
tényezőket, mint a (népgazdasági, vállalati és egyéni érdekek hármasságát átszelő) társadalmi csoportérdekek, a történelmileg megrögződött 

tradíciók, illetve azok felszámolásának szándéka stb. További nehézséget jelent, hogy gyakran használják a „társadalom számára fontos 

vagy kevésbé fontos, hasznos vagy kevésbé hasznos‖ munka kategóriáját, e fogalom történelmi és társadalmi korlátainak, illetve tartalmának 
részletes elemzése nélkül. 
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Az egyik összehasonlító szempont az, hogy milyen forrásai vannak a társadalmi megbecsülésnek e két 

társadalomban? 

A másik lehetséges összehasonlító kérdés, hogy ha csak a foglalkozási presztízst nézzük, akkor az így születő 

rangsorok mennyire egyeznek a két társadalomban. 

Ami az első kérdést illeti: kapitalista viszonyok között, részben a korábbi osztálymechanizmusok továbbélő 

hatására, az egyénileg elért társadalmi helyzeten, az ún. szerzett státuson kívül két további presztízsszerző 

tényező van, éspedig olyanok, amelyek nem saját jogon, hanem a születés jogán biztosítanak társadalmi 

presztízst:34 az egyik a vagyon, a másik a származás – és ezek egymással szorosan összefüggnek. A frissen 

szerzett vagyon még a „parvenu‖-é, két-három generációt kell érnie, hogy társadalmi megbecsüléshez jusson. A 

magas származás viszont vagyon nélkül, a vagyon esetleges elvesztése után, nem sokat ér, a „társadalmi 

lesüllyedés‖ előbb-utóbb bekövetkezik. Igaz ugyan, hogy Halbwachs szerint „la qualité de riche ne se perd pas 

avec la richesse‖, azaz a „gazdag ember jelleg‖ nem vész el a gazdagsággal – de ez a megállapítás a további 

generációkra már nem áll. 

A származás, családfa és egyéb irracionális tényezők szerepe az, hogy a kiváltságosok helyzetét kizárólagosabbá 

tegye, hogy egyértelműen körülhatárolja és stabilizálja az „arisztokráciát‖. A tőkés társadalmat megelőző többé-

kevésbé kasztszerű rendszerekben az arisztokráciát, a származás révén szerzett előjogokat a társadalom 

intézményesítve elismeri, vagy ahogy Szerb Antal írja: az arisztokratáknak, helyzetük megszerzése és 

megtartása érdekében nem illett mást tenniük, mint azt, hogy vették maguknak a fáradtságot, hogy 

megszülessenek. A kapitalizmus azonban formálisan nem kasztrendszerű, születésekor mereven 

arisztokráciaellenes, következetesen hirdetett és minden társadalmi alapokmányában lefektetett ideálja az 

emberi egyenlőség ideálja. És ez a társadalom bizonyos fejlettségi fokán mégis kialakítja a saját születési 

arisztokráciáját, a feudális arisztokrácia megfelelőjét.35 Kiváltságos helyzetüket – mely, ismételjük, változatlanul 

a vagyonra, a tőkés magántulajdonra épül – olyan irracionális jegyekkel magyarázzák, amely ennek a rétegnek 

az arisztokráciához hasonló zártságot és biztonságot ad ilyen például Amerikában az első bevándorlókig 

visszavezetett családfa. Ahogy L. Reissman írja: „Teljesen lehetetlen, hogy valaki a ,Revolutionnaire‘-en, a 

,Mayflower‘-en vagy a ,Confédér‘'-n érkező ősöket fedezzen fel magának, ha eredetileg nem rendelkezett 

ilyenekkel. A felső státuscsoportokba való belépés – éppúgy, mint az arisztokrácia esetében – végül is az 

örökösök számára lesz fenntartva.‖36 Az „arisztokráciához tartozás‖ tényét egyébként olyan nyilvánvaló módon 

tudatosítják és rögzítik, mint pl. a Social Registerben való szereplés.37 Egyébként – ismét Weber szerint – az új 

arisztokrácia előbb-utóbb még azt a látszólagos választóvonalat is átlépi, ami a klasszikus arisztokráciától 

megkülönböztette, és formálisan, jogilag is biztosítani igyekszik kiváltságait. 

A szocializmus e tekintetben fordulatot teremtett. Nemcsak formálisan szüntette meg a kiváltságokat, hanem 

felszámolta a kiváltságok és kiváltságosok létének legfontosabb objektív társadalmi-gazdasági gyökereit, és 

ezzel lehetetlenné tette új, generációról generációra öröklődő arisztokratikus státus létrejöttét. 

A társadalmi megbecsülés kategóriája ennek ellenére nem veszítette el érvényét: a társadalom tagjainak 

tudatában továbbra is élnek társadalmi értékelések, rangsorok. A megbecsülés, presztízs e rangsorai azonban 

elsősorban az egyén főtevékenységéhez, foglalkozásához kapcsolódnak. Elvileg a szocializmus nem is ismer el 

mást, mint az így szerzett presztízst: az öröklött státus elismerése és elfogadása a szocializmus értékrendszerétől 

idegen.Ez nem jelenti azt, hogy – részben a múlt tudati maradványaként, részben bizonyos ma is élő 

mechanizmusok hatására – ne jelenhetne meg más, a társadalmi főtevékenységhez nem vagy csak lazán 

kapcsolódó tényező, mint önálló presztízsszerző. Itt elsősorban a vagyon és jövedelem saját jogú presztízsszerző 

szerepére utalunk, amivel később még foglalkozunk. Itt is igaz azonban, hogy nem öröklött vagyonokról van szó 

(azaz még ennél a társadalmilag nem feltétlenül kedvező jelenségnél is szerzett, nem pedig öröklött a 

                                                           
34Kapitalista és szocialista társadalomban egyaránt igaz, hogy bizonyos egyéni tulajdonságok – külső adottságok, mint a szépség vagy 
jellembeliek, mint az áldozatkészség, bátorság, szilárdság stb. – persze szerezhetnek „tulajdonosuknak‖ személyi megbecsülést, „presztízst‖, 

e kérdéssel azonban itt nem foglalkozunk. 
35A nem vagyon szerinti rétegződés szerepével kapcsolatban ismét érdemes idézni Max Webert. Mint már említettük, Max Weber 
megkülönbözteti az „osztályokat‖ és a „státuscsoportokat‖. Az osztályok – a gondolatot leegyszerűsítve – a termeléshez és a javak 

megszerzéséhez való viszonyuk szerint tagozódnak, a „státuscsoportok‖ pedig életstílusuk és az ebben kifejeződő sajátos fogyasztási 

struktúrájuk szerint. Mármost, ami e kétféle rétegződés relatív fontosságát illeti: „Minden technikai változás és gazdasági átalakulás a státus 
szerinti rétegződést fenyegeti, és az osztályhelyzetet tolja előtérbe . . És ha a gazdasági rétegződés mozgása lelassul, ez előbb-utóbb 

szükségképpen a státusstruktúra fontosságának növekedéséhez vezet és a társadalmi megbecsülés fontos szerepének újraélesztését 

szolgálja.‖ ( Max Weber: Essays in Sociology. i. m.) 
36L. Reissman: i. m. 12. old. 
37A „Social Register‖ a pénz és származás szerinti „arisztokrácia‖ időszakonként közzétett jegyzéke, amelyet a XIX. sz. vége óta néhány 

amerikai nagyvárosban megjelentetnek. Teljesen exkluzív jegyzék, csak már korábbi „Register-tagok‖ ajánlásával lehet a „kiválasztottak‖ 
közé bekerülni. (Lásd Baltzell „Who's who in America‖ and „The Social Register‖. Megtalálható : Bendix–Lipset: i. m. 172– 185. old.) 
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presztízsforrás). Kétségtelen azonban (noha empirikus bizonyítékok alig vannak, és ezek is főleg 

középiskolásokra és egyetemistákra vonatkoznak),38 hogy a társadalmi megbecsülés fő forrása az egyén fő 

tevékenysége, a foglalkozás. Ezen belül megkülönböztethetnénk a foglalkozás csoportpresztízsét az egyéni 

teljesítmény révén szerzett egyéni presztízstől, az utóbbi azonban – mint társadalmi csoporton belüli 

differenciáló tényező – nem tartozik szűkebb tárgyunkhoz. 

A társadalmi megbecsülés mértéke tehát főként attól függ, hogy milyen általános sajátosságokkal rendelkeznek 

az egyes munkakörök a társadalom által értékelt sajátosságok, tulajdonságok közül. A társadalmi értékrendszer, 

illetve az értékek rangsorolása – és itt már a második kérdést érintjük – társadalmi rendszerenként többé vagy 

kevésbé különbözik. A mi társadalmunk olyan vonásokat, mint a tudás, a kulturális szint általában, a 

társadalomért, közért végzett tevékenység, meglehetősen magasra értékel, de az anyagi színvonal is fontos 

értékként szerepel. Ezért eleve magasra értékel a társadalom többsége olyan foglalkozásokat, amelyek magas 

szintű tudást, széles körű felelősséget követelnek, amelyeknek jelentős, a közösséget segítő funkciójuk van, 

vagy azokat, amelyek előnyös anyagi körülményeket biztosítanak. 

Valójában ezek a presztízsértékelés alapjául szolgáló vonások nem különböznek lényegesen a tőkés társadalom 

presztízsforrásaitól. Bizonyos mértékig az érvényesül itt, ami a két társadalomban közös, ti. a hatékonyságot 

értékelő „ipari társadalom‖ jelleg. Még sincs azonban igazuk azoknak, akik gyakorlatilag azonosnak vélik a két 

társadalom értékrendszerét és – ebből következően – a két presztízshierarchiát, amint ezt pl. Inkeles és Rossi 

teszik egy – rendszerek közötti összehasonlításra törekvő – tanulmányukban.39 Ez a tanulmány 1956-ban jelent 

meg, amikor a hamis következtetéseket még nem cáfolták meg a szocialista országokban megfigyelt tények. 

Azóta azonban több helyen hajtottak végre ilyen jellegű felméréseket. (Magyarországon Hegedűs András és 

Márkus Mária, Lengyelországban Adam Sarapata40 stb. munkái ismeretesek.) A szocialista országok kutatói 

nagyjából egybehangzóan rámutattak pl. arra, hogy a kapitalista viszonyokhoz képest a szocialista országokban 

bizonyos mértékig megnőtt a szakképzett fizikai munka és főként bizonyos magas kulturális értékű 

foglalkozások társadalmi megbecsülése, s hogy jó néhány konkrét foglalkozás (pl. pap, jogász stb.) értékelése 

jóval kedvezőtlenebb lett. 

Az egyes foglalkozások megbecsülését, presztízsét tehát nem tekinthetjük a múlt káros társadalmi örökségének, 

amire egyesek hajlamosak, talán épp azért, mert a presztízs szónak van nálunk bizonyos pejoratív kicsengése. A 

társadalmi megbecsülés éppen azt fejezi ki, hogy az emberek mennyire értékelik az egyes munkafajtákat, 

figyelembe véve – ha nem is tudatosan – ezek különböző általános jellemzőit. A lényeges jellemzők – tudás, 

felelősség, kereset – társadalmilag megbecsült értékek, és az objektív hierarchia éppen ezeknek a nagyjából 

párhuzamos rangsora alapján jött létre. A hierarchia tudati képe természetes módon igazodik az objektív 

helyzethez, még akkor is, ha ez az összefüggés a valóságban nem jelenik meg ennyire világosan, és ha az 

egyének a foglalkozások értékelésénél gyakran olyan sajátosságokat is figyelembe vesznek, amelyek 

társadalmilag nem rangsorteremtők, vagy legalábbis látszólag nem tartoznak az előzőkben említett általános 

jellemzőkhöz. Ugyanakkor a presztízs egyes összetevőinek szerepe kétségkívül változó, és éppen ezen 

összetevők relatív súlyának változása mélyebben fekvő társadalmi tendenciákra mutat rá. 

1.2.14. 2.14 A rétegek közötti hierarchia egyértelműsége, státus-
inkonzisztencia 

Az eddigiek során többször utaltunk már a rétegek közötti hierarchikus elrendeződésre, arra, hogy az 

előbbiekben vázolt módon körülhatárolt rétegeket nem az egymásmellettiség, hanem az egymás fölött-alatt 

elhelyezkedés jellemzi. A struktúra hierarchikus jellege abból következik, hogy a viszonyok, amelyekre a 

struktúra épül, többnyire aszimmetrikusak, azaz a társadalmi megítélés szerint jobb és rosszabb helyzetben 

levőket kapcsolnak össze. A kevesebb–több vagy rosszabb–jobb pólusok, és a közöttük elhelyezkedő fokozatok 

léte néhány esetben – például éppen a tulajdonviszonyoknál –bizonytalan. A felsorolt dimenziók többségénél 

azonban, így a tudásszintnél, a hatalomnál, a munkamegosztásba való kapcsolódás rendszerességénél stb., a 

rangsorolás iránya teljesen nyilvánvaló. E hierarchiák távolról sem függetlenek egymástól. Általában igaz, hogy 

                                                           
38Erre vonatkozóan középiskolások és egyetemisták körében végrehajtott vizsgálatok szolgáltatnak információt. Lásd pl. Molnár László: A 

leendő orvos erkölcséről. Valóság, 1966. 11. sz. 46-50. old., vagy Gazsó Ferenc, Pataki Ferenc és Várhegyi György vizsgálatának 

eredményeit a középiskolások pályaorientációs motívumairól. Mind az általános presztízsforrásokról, mind az egyes foglalkozásokhoz 
kapcsolódó presztízsről találhatók utalások e szerzők tanulmányaiban. 
39A tanulmány az USA, Japán, Nyugat-Németország és a Szovjetunió presztízshierarchiáit hasonlítja össze, és az adatok szerint valóban 

meglepő a minták adatainak összecsengése. A probléma „csupán‖ az, hogy a Szovjetuniót a háború után külföldre került egyének véleménye 
jellemzi. Ez aligha tekinthető a szovjet társadalom egészére jellemzőnek, hiszen bármennyire is kényszerből (deportálás, hadifogság miatt) 

hagyták el a megkérdezettek az országot, már több éve külföldön éltek, egy részük pedig végleg el is hagyta a Szovjetuniót. ( Alex Inkeles–

P. H. Rossi: National Comparisons of Occupational Prestige. American Journal of Sociology, LXII. kötet, 4. sz. 1956.) 
40Lásd pl. A. Sarapata: A társadalmi mobilitás. (Polish Perspectives, 1966. 1. sz. Ism. Valóság: 1966. 6. sz.) 
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a szakképzettség, a társadalmi ráhatás köre, a vezetési szint, a hatalom szintje (és bizonyos körön belül a végzett 

munka rendszeressége is) többé-kevésbé párhuzamosan haladnak, egymással összefüggő hierarchiákat alkotnak. 

Az így kialakuló végső hierarchiától a társadalmi munkamegosztás eddig nem hierarchizált dimenziói sem 

teljesen függetlenek. Így pl. a mezőgazdasági munka többnyire alacsonyan kvalifikált és a hatalmi-vezetési 

hierarchiában alacsonyan helyezkedik el. Ugyanezzel a rangsorral párhuzamosan részesednek az egyes 

társadalmi rétegek az urbanizációs értékekben, ami ugyancsak erősíti a réteghez tartozás objektív rangsoroló 

erejét. 

A rétegződés hierarchikus jellegét még határozottabbá teszi, hogy a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt 

hely legfontosabb következményei – a kereset és a presztízs – szorosan a fenti hierarchiát követik. 

Mindezek alapján rajzolódik ki a társadalom képe, amelyet tehát ma is valamilyen hierarchikus profil jellemez. 

Az egyenlőtlenségek kapcsolódásának a korábbi társadalmakra jellemző képe – bár mint látni fogjuk, bizonyos 

korlátokkal – nálunk is érvényesül. Minthogy a hierarchia a ma társadalmigazdasági-politikai viszonyaiban 

gyökeredzik, léte szükségszerű. Ugyanakkor azonban e hierarchiát nem lehet sem abszolutizálni, sem 

valamilyen merev rendszerként fetisizálni. 

A probléma kettős. Egyfelől a társadalmi munkamegosztásnak voltak olyan dimenziói, amelyek közvetlenül 

nem rangsorolhatók. Ilyen pl. a munka szellemi és fizikai jellegének dimenziója, ha eltekintünk a hozzá 

kapcsolódó körülményektől és a történelmileg kialakult ítéletektől. Éppen, mert ilyen oldalai is vannak a 

társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helynek, a végső fokon kialakuló hierarchia nem egészen határozott. A 

hierarchia „alja‖ (alacsonyan kvalifikált, hatáskörrel nem rendelkező fizikai munka) és „csúcsa‖ (magas 

képzettséget igénylő, széles döntési jogkörrel járó foglalkozások), eléggé egyértelműen meghatározható. A 

középső rétegeknél azonban nincs határozott fokozatosság: a közepesen-magasan képzett fizikai munka és az 

alacsonyan-közepesen kvalifikált szellemi munka (ahol az „alacsony és közepes‖ kvalifikáció a szellemi 

munkához szükséges képzéshez viszonyít, és e képzettség mennyisége szerint esetleg ugyanakkora, mint a 

közepesen-magasan kvalifikált fizikai munkához szükséges tudásmennyiség) között nincs határozott rangsor.41 

Ez a bizonytalanság, ami – többek között – a szellemi és fizikai jellegű munka összemérhetetlenségéből fakad, a 

következményváltozókban is tükröződik: a jövedelmek és a társadalmi megbecsülés szempontjából e két réteg 

nagyjából azonos helyet foglal el. Pontosabban: e két nagy csoporton belül az egyes szűkebb munkajelleg-

csoportok átfedik egymást. 

A probléma másik oldala, hogy az eddig felsorolt hierarchiák ugyan összefüggnek, de nem teljesen: a közöttük 

levő párhuzamosság nem teljes. Nálunk is találkozunk azzal a jelenséggel, amit Lenski „alacsony státus-

kristályosodásnak‖42 Ossowski „inkonzisztens társadalmi státusnak‖ hív.43 E jelenség lényege, hogy egyes 

személyek a társadalmi rétegződést determináló hierarchiákban különböző, alacsonyabb, illetve magasabb 

helyet foglalnak el. Lenski a státus-dimenziók divergálásának következményeit vizsgálva arra az eredményre 

jut, hogy e jelenség bizonytalan, marginális helyzeteket hoz létre, és az ilyen helyzetben levő egyének állandó 

feszültségben élnek, ami a non-konformista, a status-quo-t tagadó gondolatokhoz és álláspontokhoz közelíti 

őket. 

A státus-inkonzisztencia jelensége kétségtelenül létezik, és az is kézenfekvő, hogy feszültségeket hozhat létre. 

(Azt már vitatnám, hogy a politikai orientációt csak a Lenski által jelzett irányban befolyásolná.) Valójában 

azonban – saját analitikus sémánknak megfelelően – kétféle státus-inkonzisztenciát kell megkülönböztetnünk. 

Az első típus esetén a társadalmi munkamegosztás egyes inherens dimenzióin való elhelyezkedés szintjei 

különböznek, pl. a széles döntési jogkörrel járó munkát végző egyén tudásszintje alacsony, vagy széles körű 

ismeretekkel rendelkező egyén kevés tudást igénylő munkát végez stb. A második típusú inkonzisztenciánál a 

munkamegosztásban elfoglalt adott hely a megszokott következményváltozókkal nincs összhangban, vagyis pl. 

az alkotókészséget igénylő munka nem jut megfelelőnek ítélt anyagi elismeréshez, vagy a széles döntési jogkört 

betöltő egyén nem kap társadalmi elismerést stb. E két eltérő típusú inkonzisztencia hatására létrejövő 

feszültségek is különböző jellegűek. Az első esetben az összhang hiánya diszfunkcionális jellegű zavarokat okoz 

a munkamegosztásban: az adott munkakör megfelelő ellátásához az egyénnek bizonyos tulajdonságokkal 

kellene rendelkeznie, ám ezek hiányzanak. Erről a kérdésről a tudásszint kapcsán részletesebben beszéltünk. A 

másik fajta feszültség keletkezésének mechanizmusa bonyolultabb. Itt lényegében arról van szó, hogy az eddigi 

társadalmakban egyértelműen rögződtek bizonyos helyzetek jellemzőinek kapcsolódásai. Az előfeltételek és 

következmények közötti kapcsolatok annyira törvényszerűek, hogy szinte kiszámíthatók. Így meghatározzák az 

                                                           
41Erre a korábban meglevő rangsor eltűnésére vonatkozóan lásd M. Pohoski tanulmányát a Statisztikai Szemle 1964. 12. számában. 
42G. H. Lenski: Status Crystallisation. American Sociological Review, 1954. 
43Ossowski: Class Structure in the Social Consciousness. (Lengyelből fordítva. Free Press of Glencoe, 1963. 52-53. old.) 
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emberek saját helyzetükkel és mások helyzetével kapcsolatos előzetes elképzeléseit. Ha valamilyen oknál fogva 

az előrevetített helyzetek nem következnek be, ez valamilyen feszültséglehetőséget rejt magában.44 Ezért és 

ennyiben kedvezőtlen jelenségként is felfogható (illetve rendszerint ilyennek tekintik), de az eddigi 

társadalmakban mindenesetre deviáns, szabálytalan helyzetként jelentkezett e státus-inkonzisztencia, aminek 

kiküszöbölésére – az egyén és társadalom részéről egyaránt – határozott törekvés nyilvánult meg. 

A mi körülményeink között két olyan társadalmi jelenség van, amely miatt a státus-inkonzisztencia jellege a 

tőkés társadalomhoz képest megváltozott, és nem tekinthető sem szórványos, sem pedig a szabályostól eltérő 

jelenségnek. Mindkettő a társadalmi forma forradalmi átalakulásával kapcsolatos. Az egyik a rendkívül 

nagyarányú társadalmi mobilitás, a másik pedig a hagyományos értékek átértékelése. 

A gyors ütemű társadalmi mobilitás szükségszerű velejárója, hogy mindkét típusú státus-inkonzisztencia fellép. 

Ha néhány év alatt százezernyi munkás és paraszt lépett alacsonyabb vagy magasabb vezető pozícióba, akkor 

még hosszabb idő után is hiányozhat az összhang például a tudásszint és a hatáskör között. Ha ugyanakkor több 

százezer paraszt hagyja el a mezőgazdaságot az iparért, akkor sokuknál szükségképpen hiányos és csak 

hosszabb-rövidebb idő után szerezhető meg az ipari kultúra, a technikához való új, racionálisabb és a korábbitól 

eltérő készségeket igénylő viszony. Másrészről, ha a mai értelmiség több mint fele, vagy a mai egyetemisták 

körülbelül fele munkás- és parasztcsaládból származik, akkor magától értetődik, hogy a mai értelmiségen belül 

igen sokan vannak, akiknek indulása, egész értékrendszere, előképzettségük jellege stb. eltér a hagyományosan 

kialakult értelmiségi habitustól. Ugyanez igaz a munkásokra is, akiknek körülbelül fele parasztcsaládokból 

került ki. 

A mobilitás tömeges jellege azt eredményezi, hogy azok, akik újonnan kerültek a rétegbe, kevésbé kényszerülnek 

a réteg korábbi formáihoz igazodni,mintha ez csak szórványos jelenség lenne, következésképpen a feszültségek 

is kisebbek. Ha az egyetemeken csupán 4-5 százalék munkás- és parasztfiatal van; akkor vagy egyáltalán nem 

tudnak beilleszkedni, vagy rendkívül nagy erőfeszítéseket kell tenniük, hogy asszimilálódjanak, és ez a 

hasonulás csak saját helyzetük tagadása, azaz roppant belső feszültségek árán mehet végbe.45 Ha viszont a 

maihoz hasonlóan jelentős arányú a más rétegekből érkezők tömege, akkor nem érzik magukat elszigeteltnek, 

számkivetettnek, annál kevésbé, mert ekkor a két- vagy többféle magatartás- és értékrendszer között több irányú 

áthatás lehet és van. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy teljesen zökkenőmentes lenne a különböző 

indulású, ma azonos helyzetű csoportok kialakulása. Így az értelmiségi habitussal szükségképpen, a dolog 

természeténél fogva velejár néhány olyan elem, pl. néhány kulturális érték és norma elfogadása, amely 

természetes az eleve értelmiségi vagy ahhoz közelálló rétegekből indulók számára, de más esetekben csak 

fáradságosan elsajátítható. Másrészt a korábbi „felső rétegek‖, s ezen belül az értelmiségiek vagy inkább 

„diplomások‖ helyzetéhez jó néhány olyan szimbolikus vonás, magatartási forma tartozott, amelyeknek a 

szocialista fejlődés során fokozatosan le kellett (és le kell) kopniuk. Mindezen folyamatok nyilván nem 

mentesek egyéni és csoporton belüli feszültségektől, ahogyan ez a II. Rész 4. fejezetéből részletesebben is 

kitűnik. 

Ugyanakkor éppen a tömeges jelleg miatt a státus-inkonzisztencia a szabályostól eltérő jelenségnek sem 

tekinthető, hiszen a társadalmi mozgások természetes velejárója. Persze, ilyen körülmények között sem 

egyértelmű a státus-inkonzisztencia értékelése. Pontosabban, annyi bizonyos, hogy a kifejezetten 

diszfunkcionális jelenségeket igyekezni kell megtalálni és a lehetőség szerint kiküszöbölni (noha nem mindig 

magától értetődő, hogy mi is a diszfunkcionális inkonzisztencia). 

Az esetek többségében azonban a társadalmi helyzet meghatározóinak nem teljes kapcsolódása, azaz hogy az 

egyén (vagy csoport) egyes meghatározó és következmény jellegű dimenziókon eltérő szinteken helyezkedik el 

– esetleg negatív mellékhatásai ellenére is – jövőbe mutató és alapjában pozitív jelenség. Ez az értékelés 

természetesen akkor fogadható el, ha a társadalmi egyenlőséget mint megvalósítandó célt tekintjük, és éppen 

úgy értelmezzük (ahogyan ezt korábban kifejtettem), hogy a különböző, társadalmilag fontos tulajdonságok 

eloszlásának egyenlőtlenségei megszűnnek párhuzamos, összefüggő rendszert alkotni, s a párhuzamosság helyett 

az egyenlőtlenségek inkább kompenzálják egymást. Ahogyan erre már utaltam, az ilyen értelmű egyenlőség 

                                                           
44A társadalmi magatartásrendszerek és szimbólumrendszerek jól kifejezik a státusjellemzők összekapcsolódásának szükségszerűségét. 

Ennek alapján alakult ki pl. Amerikában az a jól ismert jelenség, hogy a foglalkozási előmenetel lakóterület, gépkocsi stb. cserét von maga 

után. Ahogy Peter L. Berger írja: „A vállalati igazgató, akinek »rossz« lakcíme és »rossz« felesége van, erős nyomás alá kerül, hogy 
mindkettőt felcserélje.‖ (Invitation to Sociology. 1963. 81. old.) 
45Hogy mit jelentett az új réteg normáihoz igazodni a korábbi társadalomban, erről számos irodalmi és szociográfiai leírás áll rendelkezésre. 

Peter Berger pl. arról a folyamatról ír, ahogyan az egyén állandóan újraértelmezni és újraértékelni kényszerül saját önéletrajzát, ahogyan a 
társadalmi létrán felfelé halad. „E változás talán legszomorúbb oldala az, ahogyan most újraértelmezi a valaha hozzá legközelebb álló 

személyekhez és eseményekhez való viszonyát. Minden, ami a gyerekkori »little Italy«-val kapcsolatos (barátok, lányok), rosszindulatú 

változáson megy át‖, sőt „a Mama, aki valaha a mindenség központja volt, egy buta olasz vénasszonnyá változott, akit néha meg kell 
békíteni egy olyan egyéniség csalóka megjátszásával, aki már nincs.‖ (I. m. 59. old.) 
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Megvalósítása még nagyon hosszú folyamat, és csak a mainál lényegesen kedvezőbb anyagi színvonal mellett 

képzelhető el. A magasabb színvonal azonban önmagában még nem biztosítja az előbbi értelemben vett 

egyenlőség kialakulását, mert nemcsak az anyagi színvonalnak, hanem a társadalmi értékeléseknek, 

elvárásoknak is meg kell változniuk. 

A tegnap társadalmában igen erős törekvés volt a státuskristályosodásra, az egyes dimenziókban elfoglalt helyek 

összhangjának megteremtésére.46 Ez a mechanizmus csak fokozatosan változhat meg. Ezért ítélendők meg 

kedvezően az e téren is változást képviselő jelenségek. 

2. Kolosi Tamás: Tagolt társadalom: 47
 

Struktúra, rétegződés, egyenlőtlenség Magyarországon 

2.1. 1. A struktúra- és rétegződéskutatás elméleti és metodológiai 
problémái 

2.1.1. 1.1 Struktúra és rétegződés 

[…] A társadalmi rétegződés fogalmát – jóllehet az egyes szerzők közötti árnyalati különbségek viszonylag jól 

kitapinthatóak – többé-kevésbé közmegegyezéssel használja a nemzetközi szakirodalom: Legáltalánosabb 

metodológiai értelemben a társadalmi rétegződésen „a társadalomban élő egyének és csoportok hierarchikus 

rangsorolódásának módját értik‖ (Bottomore 1969, 1. old.), és a tényleges elméleti és metodológiai különbségek 

akkor bukkannak elő, amikor ezen általános meghatározás szociológiai konkretizálására kerül sor (Ferge 1969, 

38-39. old.[bib_123]). 

A társadalmi struktúra fogalmával kapcsolatban még egy ilyen legáltalánosabb közmegegyezésről sem 

beszélhetünk. Példaként hadd utaljunk itt arra, hogy az Amerikai. Szociológiai Társaság 1974. évi 

kongresszusának központi témája éppen a társadalmi struktúra volt. Az e kongresszusról megjelent kötet (Blau 

1976[bib_94]) bevezető tanulmányában Peter M. Blau kísérletet tesz arra, hogy csoportosítsa az elhangzott 

különböző megközelítéseket. Az alkalmazott négyféle csoportosítási szempont közül emeljük itt ki csak a 

fogalomhasználat különbségeit. Coleman. Homans és Merton a társadalmi struktúrát a társadalmi viszonyok 

konfigurációjaként, a pozíciók és szerepek együtteseként értelmezi egy- fajta behaviorista megközelítéssel. 

Lényegében á: funkcionalizmusra vezethető vissza Parsons, Lipset és Bottomore értelmezése, akiknél a 

társadalmi struktúra az értékek és normák intézményesültsége, az az alap, ahonnan az emberek magatartásai és 

kapcsolatai absztrahálhatók. Végül a harmadik megközelítés (Coser, Lenski, Blau) a társadalmi struktúrát az 

emberek differenciált társadalmi pozícióinak sokdimenziós tereként értelmezi. Ezen utóbbi megközelítésben 

sem azonos azonban a struktúra és rétegződés, hiszen jóllehet Blau és Lenski struktúrán az emberek 

differenciálódásának formáját értik, de mindjárt hozzáteszik, hogy a struktúra éppen az az integrációs forma, 

amely a különböző egyenlőtlenségekben visszatükröződik. E különböző fogalomértelmezések részletesebb 

elemzése nélkül is világos, hogy az eltérő terminológiahasználatok közös eleme, hogy a társadalmi struktúra 

valami más, mint a társadalom rétegződése, de közöttük mégiscsak van valami kapcsolat, akár olyan egészen 

közvetlen, mint Blaunál és Lenskinél, akár sokkal áttételesebb, mint a többi, említett szerzőnél. 

A szocialista országok szociológiai szakirodalmában lengyel szerzőknek (Lange, Hochfeld, Bauman) a hatvanas 

évek elejéről származó kezdeményezései alapján terjedt el a társadalmi struktúra fogalma. A struktúrát a 

különböző szerzők általában a társadalom alkotóelemei közötti viszonyok rendszereként, tehát nem közvetlenül 

és nem csupán a társadalmi tagozódás fogalmaként definiálták, mégis viszonylag korán összekapcsolódott 

egymással a társadalmi struktúra fogalma és a társadalmi tagozódás problematikája (Hegedűs 1966[bib_163]). 

Ennek alapvető oka, hogy a marxi gondolatrendszerben a „társadalom alkotóelemei közötti viszonyok‖ 

leglényegesebbike az osztályviszony, és az osztályszerkezet átalakulásának elemzéséből nőtt ki a társadalmi 

rétegződés vizsgálata is, a struktúra és a rétegződés problematikája pedig eközben, szinte szétválaszthatatlanul 

összegabalyodott. 

Amennyiben metodológiailag tiszta kategóriákban kívánunk gondolkodni, akkor észre kell vennünk, hogy az 

egész problémakomplexum mögött két kérdés húzódik meg: a: egyik, hogy miként differenciálódik a 

társadalom, a másit pedig, hogy miként működik a társadalom. Természetesei ez a két kérdés nem választható 

                                                           
46L. Reissman pl. így ír: „A státuscsoportok monopolizálni igyekeztek mindazokat a javakat, kedvező alkalmakat és szimbólumokat, 

amelyek becsüket növelhették, hogy minél jobban szélesítsék azt a társadalmi távolságot, mely őket a többi rétegtől elválasztotta." (Les 

classes sociales aux États-Unis. i. m. 61. old.) 
47Részlet a szerző azonos című könyvéből: Gondolat, Bp., 1987, 27–123. old. 
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szét mereven. A társadaton differenciálódásának módját ugyanis éppen működési módja határozza meg, és 

fordítva, a társadalom működési mód ja is már eleve differenciált elemek közötti viszonyokban, integrációkban 

és konfliktusokban ragadható meg. A valóságban tehát szorosan összetartozó két kérdést azonban 

metodológiailag mégiscsak szét lehet és szét kell választani, ha tudjuk is, hogy e szétválasztás elvileg magában 

hordja a szociológia történetileg megvalósult – egy pozitivisztikus és egy absztrakt dialektikus modellre való – 

ismeretelméleti kettéhasadásának veszélyét (Kolosi 1972[bib_183]). 

A társadalomról való gondolkodásban e két kérdés történetileg eltérő súllyal: vetődött fel. Az elmélettörténeti 

előzmények tárgyalásából talán kitűnik, hogy a témakör problémává fogalmazódása során a „miként működik á 

társadalom‖ kérdése volt az alapvető, és a „miként differenciálódik a társadalom‖ kérdésre a köznapi evidencia 

szintjén mozgó válaszok születtek. A népesség és így a témával foglalkozó kutatók számára is mindennapi 

tapasztalat volt, hogy az emberek különbözőek, különböző társadalmi helyzetben vannak, és ezt a 

differenciáltságot a köznyelvi fogalomhasználat is visszatükrözte. A probléma nem az volt, hogy milyen a 

differenciáltság rendszere, hanem hogy mi az evidencia és a mindennapi tapasztalat szintjén így megjelenő 

differenciáltság oka. Erre a kérdésre adott forradalmian új választ Marx, rámutatva a termelési viszonyok 

kategóriájára, és a társadalmi viszonyok újratermelődésének mechanizmusaira. Ugyanakkor azonban Marx 

konkrét társadalmi elemzéseiben maga is anélkül használja a mindennapi evidencia szintjén jelenlevő társadalmi 

kategóriákat (kispolgárság, értelmiség, középosztály stb.), hogy ezeknek szerves kapcsolata lenne az 

alapkérdésre adott válaszban levezetett osztályszerkezettel. 

A modern szociológia és különösen az empirikus statisztikai módszerek kifejlődése viszont éppen ezen 

evidenciák szintjén jelenlevő differenciáltságot kérdőjelezte meg. Fokozatosan a „hogyan differenciálódik a 

társadalom‖ kérdése vált a tudományosan vizsgálandó és vizsgálható kérdéssé, az erre adandó válasz lett a 

kialakuló rétegződéskutatás központi problémája, és a „hogyan működik a társadalom‖ kérdését vagy 

tudományosan megválaszolhatatlanként pozitivisztikus lendülettel elutasították, vagy különböző teoretikus 

válaszokat kerestek rá, elszakadva a rétegződéskutatás empiriájától. A modem etnográfiában és antropológiában 

viszont éppen azt vizsgálták a társadalmi struktúra fogalmával, hogy melyek azok a szélesen értelmezett 

intézmények és kapcsolatrendszerek, amelyek a primitív társadalmak működését, társadalmi viszonyaik 

újratermelődését biztosítják, és így a társadalmi struktúra fogalma kiválóan alkalmasnak bizonyult arra, hogy 

kategoriális fogódzót nyújtson a szociológiának annak vizsgálatához, ami a rétegződésen túl van. Metodológiai 

szempontból itt megint csak másodlagos az az ideológiatörténeti tény, hogy a struktúra fogalmával az 

osztályviszonyoknak a modern tőkés társadalomban meghatározó szerepét lehetett tagadni. A lényeges az, hogy 

a struktúra történetileg általánosított kategória arra, aminek történetileg konkrét megjelenési formája az 

osztályviszony. 

Struktúra és rétegződés terminológiai elhatárolására való törekvésünk első megközelítésben tehát arra az 

eredményre vezetett, hogy a társadalmi struktúra fogalmával arra kérdeztünk rá, hogy miként működik egy 

társadalom, milyen viszonylatrendszerek segítségével, milyen módon történik a társadalmi újratermelés, a 

társadalmi rétegződés fogalmával viszont arra kérdezünk, hogy milyen egy adott társadalomban a népesség 

differenciáltsága, milyen a társadalmi különbségek rendszere.Ennyiben mondhatjuk, hogy az első kérdésünk és 

így a társadalmi struktúra fogalma analitikus, az utóbbi kérdés és így a társadalmi rétegződés fogalma leíró 

jellegű (Dahrendorf 1957), vagy azt, hogy a struktúra elemzése relációs szintű, a rétegződés elemzése pedig 

elosztási szintű elemzést jelent (Haller 1983[bib_154]). 

Struktúra és rétegződés kategoriális megkülönböztetése azonban az előbbiek értelmében azt is igényli, hogy 

kapcsolatukra, viszonyukra is rámutassunk. A két, metodológiailag megkülönböztethető kérdés viszonya 

kapcsán már utaltunk erre. A társadalmi rétegződés önmagában is leírható, de annak megértése, hogy miért 

éppen az adott módon alakult a társadalmi különbségek rendszere, csak a társadalmi struktúra elemzése alapján 

lehetséges. A konkrétan adott rétegződés viszont nemcsak a társadalmi újratermelési folyamatok, a struktúra 

„eredménye‖, hanem egyúttal az újratermelési ciklus minden egyes pillanatában mint „adottság‖ is jelen van, a 

struktúra működésének egyik feltétele. 

Ennyiben igaz Ferge Zsuzsa megállapítása, hogy rétegződéselméletről tulajdonképpen nem is lehetne beszélni, 

hiszen ami ebben az összefüggésben „elmélet‖, az már a társadalmi struktúrára vonatkozik. „Valójában a 

társadalmi tagozódás-, illetve rétegződésleírásoknak az a feladatuk, hogy empirikus tényeket biztosítsanak a 

struktúra megismeréséhez (és ezzel a struktúraelmélet továbbépítéséhez), illetve hogy egy már létező 

struktúraelméletet segítsenek igazolni (vagy cáfolni).‖ (Ferge 1975, 42. old.[bib_124]) (Más kérdés, persze, 

hogy a leírás módjának is vannak elméleti és különösen ismeretelméleti konzekvenciái, és léteznek 

leíráselméleti problémák is, nem beszélve arról, hogy egyes pozitivisztikus struktúrafelfogások éppen az itt 

használt struktúra- és rétegképződésfogalom megkülönböztetésének tagadásával építenek fel „stratifikációs 

elméleteket‖.) 
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Nincs itt mód a társadalmi struktúra fogalmának részletes elméleti kifejtésére. Pusztán arra utalhatunk, hogy ha 

a struktúrát általánosan elfogadott módon úgy értelmezzük, mint „az egészen belül az elemek viszonyának 

rendszerét, a közöttük levő kapcsolatok elveit; módszereit és mechanizmusait‖ (Hegedűs 1966, 43. 

old.[bib_163]), és a társadalmat mint egészt totalitásként fogjuk fel, akkor „a társadalmi struktúra a társadalom 

emberi viszonyokban megjelenő, a tevékenységek elkülönültségében és összefüggésében feltárulkozó 

termelőtevékenységet, az azt szabályozó érdekviszonyokat és politikai intézményesültséget egyaránt magába 

foglaló viszonyok összességét jelenti‖ (Kolosi 1972[bib_183], 1974[bib_184]). 

Ha ezt az általános fogalommeghatározást egy konkrét társadalom elemzésében kívánjuk fölhasználni, akkor 

természetesen egyaránt figyelembe kell vennünk az adott társadalom modellszerű működését (formációelméleti 

megközelítés) és konkrét – történelmi előzményeit is magában hordó – megvalósulási formáit 

(társadalomtörténeti megközelítés). Pusztán példaként – hiszen e tanulmány következő fejezete éppen ezzel 

foglalkozik majd – utaljunk itt egy jelen társadalmi struktúránkra vonatkozó hipotetikus megközelítés 

körvonalaira, és a struktúrakutatás számára ebből adódó kérdésekre: 

A szocialista fejlődés alapmodelljeként nálunk a negyvenes évek végétől – egy olyan társadalomszerkezet jelent 

meg, amely egyfelől elkerüli, illetve megszünteti a tőkés fejlődésre jellemző utat: a „politikai állam‖ és a „civil 

társadalom‖ (Marx) kettéválását, biztosítja a politikai szféra autonómiáját, másfelől nem engedi érvényesülni a 

tőkés árutermelés és a tőkeviszony automatizmusait, hanem annak helyébe a politikai szféra által meghatározott, 

tervszerű, centralizált redisztribúciót lépteti (Polányi 1944[bib_238]). Harmadrészt pedig a redisztribúció egyik 

alapszempontjává teszi az egyenlőséget, tehát az örökölt egyenlőtlenségek ha nem is egyenes vonalú és sokszor 

éppen újonnan létrehozott egyenlőtlenségeken keresztül vezető, de mindenképpen fokozatos megszüntetését. 

Nincs módunk itt annak elemzésére, hogy ez a koncepció a konkrét történelmi körülmények között már 

megvalósulása pillanatában hogyan kapcsolódott össze más érdekek által meghatározott tényezőkkel, milyen 

sikereket és fájdalmas feszültségeket hozott, és miként módosult a későbbi fejlődésben. Napjainkra azonban 

mindenképpen tény, hogy a politika primátusa mellett megmaradt, illetve újra létrejött a „civil társadalom‖ 

egyfajta relatív autonómiája. A centralizált, politikailag meghatározott redisztribúciót egy olyan részleges és 

decentralizált redisztribúció váltottá fel, amely fokozottan veszi figyelembe a gazdasági racionalitás 

szempontjait, és működésébe beépítette az árutermelés automatizmusait, társadalompolitikai alapszempontjai 

pedig lényegesen gazdagabbak a korábbi nivelláció-központúságnál. Mindezek következtében – képletesen 

szólva – egy olyan sokdimenziós strukturális tér (viszonylatrendszer) jött létre, amelyben az egyes csoportoknak 

a társadalmi újratermelés szempontjából meghatározott helyét is több tényező determinálja: hol helyezkednek el 

a decentralizált redisztribúció erőterében, milyen pozíciót tudnak kiharcolni a jórészt gazdasági automatizmusok 

által működő szférákban, a munkaerőpiacon és a „második gazdaságban‖, mit biztosít számukra a civil 

szférában újratermelődő gazdasági, kulturális stb. egyenlőtlenség, illetve mennyire kedvezően vagy 

kedvezőtlenül érintik őket az ezen spontán újratermelődésbe iskolarendszeren, szociálpolitikán és egyéb 

eszközökön keresztül történő társadalompolitikai beavatkozások. 

Amikor társadalmi struktúránkat kívánjuk felvázolni, akkor éppen az itt jelzett strukturális teret működtető 

mechanizmusokat kell elemeznünk: a)hogyan történik nálunk a javak újratermelési folyamata az állami és 

szövetkezeti szférában, milyen a politika, az állam és az egyes gazdálkodási egységek (vállalatok, települések, 

ágazatok) viszonya, és ez milyen munkamegosztási-, érdek- és hatalmi viszonyokat hoz létre; b)hogyan 

működnek a gazdaság csak közvetve szabályozott szférái, a munkaerőpiaci viszonyok, és a második 

gazdaságbeli lehetőségek miként módosítják a különböző társadalmi csoportok helyzetét, miként függ össze 

egymással a decentralizált redisztribúció és a piaci automatizmusok által szabályozott szféra; c)hogyan történik 

az egyenlőtlenségek spontán újratermelődése, milyen ebben a szélesen értelmezett származás, az egyéni és 

családi életutak szerepe; d)miként képes az iskolarendszer, a szociálpolitika, a jövedelempolitika, a szélesen 

értelmezett társadalompolitika beavatkozni az egyenlőtlenségek spontán újratermelődésébe, és milyen ennek a 

beavatkozásnak a hatása, és e)az itt jelzett és többirányúan módosult alapmodell konkrét történeti 

megvalósulásában milyen a történeti kontinuitás és megszakítottság szerepe, az örökölt strukturális sajátosságok 

miként épültek bele a jelenlegi társadalomszerkezetbe. Mindeddig elsősorban azt hangsúlyoztuk, hogy a 

társadalmi struktúra történetileg, az adott társadalmi formáció és társadalmi rendszer, integrációs mód, illetve az 

egyes konkrét társadalmak saját történetisége által meghatározott. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról 

sem, hogy az emberi társadalom szerveződésének, és így strukturálódásának általánosabb sajátosságai is vannak. 

Éppen a századforduló idején mechanisztikusdeterminisztikus történelemszemléletbe forduló marxista 

megközelítés ellenhatásaként – politikai implikációktól sem mentesen – kezdett a marxista társadalomtudomány 

is erősen érdeklődni a történeti egyediség és különbözőség iránt, és csak néhány kivételes filozófiai munkában 

(Lukács 1976[bib_212]), valamint a pszichológia egyes kutatási területein történtek kísérletek a társadalmi lét 

általánosabb összefüggéseinek vizsgálatára. 
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Szisztematikus kutatási előzmények hiányában mi sem vállalkozhatunk az emberi társadalom strukturálódását 

meghatározó általános törvényszerűségek elemzésére. Csupán – néhány jelzés erejéig – a figyelmet szeretnénk 

arra irányítani, hogy történetileg konkrétan meghatározott jelen társadalomszerkezetünk elemzése során nem 

szabad megfeledkeznünk a társadalomszerveződés általánosabb sajátosságairól.Egy pillanatig sem vitatjuk 

ugyan, hogy az emberi társadalmakban minden történetileg alakult ki, és így minden társadalmi tény 

„örökkévalósága‖ kétségbe vonható egy történetfilozófiai perspektívában. Ez azonban mit sem változtat azon, 

hogy jó néhány társadalmi tényt nem tudunk megérteni pusztán a magyar vagy a kelet-közép-európai szocialista 

fejlődés sajátosságai alapján, még akkor sem, ha ezek a történeti egyediségek és különösségek persze sajátos 

formát, megjelenési módot kölcsönöznek az általánosabb összefüggéseknek is. Az általános összefüggésen nem 

az egyediségek azon általánosságát értjük pusztán, amit Lenski a rétegződés ;,állandóinak‖ nevez (Lenski 

1966[bib_207]). Nevezetesen, hogy minden társadalmi rétegződésnek vannak olyan állandó, nem változó 

elemei, mint az emberek predominánsan önmagát kereső természete, az egyének egyenlőtlen adottságai, 

szokásokra való támaszkodása vagy az elosztható javak szűkössége. Történetileg sokkal konkrétabban azt is 

mondhatnók, hogy a társadalomszerveződés általános tendenciáiról is szó van. 

A társadalmi munkamegosztás fejlődése, a fizikai és szellemi munka szétválása, a végrehajtó és vezető-irányító 

funkciók elkülönülése, ezen utóbbiak történetileg meghatározott intézményekkel és legitimációs kényszerekkel 

(hatalmi struktúrák, születési előjogok, tulajdon, állam- és pártrendszerek, képzettségek) való 

összekapcsolódása, a társadalmi egyenlőtlenségek és ezen belül az előnyök és hátrányok spontán akkumulációja 

– hogy csak néhányat emeljünk ki – évezredeken átnyúló folyamatok. Ugyanakkor az egy-két évszázada 

felgyorsult ipari-technikai fejlődés és kapitalizálódás – részint a világ egyes régióinak exponenciálisan 

felgyorsuló fejlődésével és így legalábbis technikai-technológiai és civilizatorikus szempontból mintaértékűvé 

válásával; részint a világpiac kialakulásával és ennek gazdaságon túlmutató következményeivel – megint csak a 

társadalomszerveződés univerzális tendenciáit erősítette. 

A maga korában teljesen igaz volt Marxnak a gépipar fejlődésével kapcsolatos megállapítása, nevezetesen, hogy 

a gépi nagyipar éppen annak tőkés alkalmazása által értelmezhető csak társadalmilag (Marx 1967, III. 

23[bib_217]), és ez a megközelítés világtörténelmi perspektívában is nagy jelentőségű. Csakhogy a gépi 

nagyiparra a tőkés fejlődés során ráépült technológiai, munkaszervezeti és ennek következtében társadalmi 

struktúrák, a tőkés termelési viszonyoktól függetlenedve is, Mindmáig az egyetlen – nemcsak szűken vett 

gazdasági, hanem szélesen vett történelmi értelemben is – versenyképes keretet jelentik a gépi nagyipari 

termelés számára. Mindez nemcsak azt jelenti, hogy egy modern, korszerű gyárba lépve Tokiótól Nairobiig és 

Togliattitól Milánóig igen hasonló kép fogad, hanem a technikai munkamegosztás-szervezete is igen hasonló – 

még ha vannak is éppen a munkaszervezetet újrafogalmazni kívánó kísérletek –, és sok szempontból hasonló 

egyenlőtlenségi viszonyok épülnek rá a hasonló munkaszervezetre, még akkor is, ha egy pillanatig sem lehet a 

társadalmi rendszerből vagy a saját történeti meghatározottságból adódó különbségeket figyelmen kívül hagyni. 

Mindezzel pusztán azt kívántuk kiemelni, hogy amikor a következőkben kísérletet teszünk egy konkrét 

társadalom strukturális viszonyainak felvázolására, akkor tudnunk kell, hogy a konkrét társadalomszerkezet 

jelenvalósága mögött 'két szinten is általános strukturális összefüggések húzódnak meg. 

Egyfelől adva vannak a társadalmi lét újratermelésének általános viszonylatai. (Strukturális összefüggéseinek 

elemzésére újabban Ferge [1982] tett kísérletet.) Nem pusztán arra a felvilágosodás által feltett kérdésre 

gondolunk, hogy honnan erednek a társadalmi egyenlőtlenségek, és nem is csak a társadalom működésének 

olyan általános törvényszerűségeit kutató törekvésekre, melyek leginkább a funkcionalizmus és a 

konfliktuselmélet vitájában jutottak kifejeződésre a szociológiában. Legáltalánosabb szinten a társadalmi 

munkamegosztásnak a társadalmi lét újratermelődése szempontjából szükségszerű kifejlődéséről van szó, hiszen 

abban a pillanatban, hogy az individuális lét biológiai újratermelésén túlmutató, csoportszinten megjelenő 

munkamegosztás alakul ki az emberek kőzött, ez szükségszerűen magával hozza a csoportok strukturálódását, 

vagyis az elkülönülő-individuumok közötti viszonyok kialakulását. Nincs itt terünk a társadalmi 

munkamegosztás fejlődéstörténetének, illetve ezen folyamat strukturális összefüggéseinek vizsgálatára. Pusztán 

arra az alapvető dichotómiára kívánunk utalni, amelynek társadalomontológiai alapját Lukács György a 

kéttípusú teleológia megkülönböztetésében vélte felfedezni. Lukács megkülönbözteti ugyanis a 

„természetformáló teleológiai tételezéseket‖ és azt a teleológiát, amely „más emberek tudatának befolyásolását 

tűzik ki célul, hogy a kívánt teleológiai tételezésekre bírja őket‖ (1976, 11/91. old.[bib_212]). 

A munkatevékenységben mint modellben benne rejlő ezen kéttípusú teleológia társadalmilag legkonkrétabban a 

fizikai és a szellemi munka közötti munkamegosztásban fejeződik ki (Sohn-Rethel 1970), ahol nem egyszerűen 

a tevékenység fizikai vagy szellemi jellegéről vagy a fizikai és szellemi igénybevétel ergonómiai arányáról van 

szó, hanem ennek uralmi alávetettségi viszonyokkal való szükségszerű összehangolásáról is. „Minél inkább 

kifejlődik a munka és ezzel együtt a munkamegosztás, annál önállóbb formákat ölt a teleológiai tételezések 
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második fajtája, annál könnyebben fejlődhetnek ezek a munkamegosztás önálló komplexusává. A 

munkamegosztásnak ez a fejlődési tendenciája társadalmilag szükségszerűen kereszteződik osztályok 

kialakulásával; az ilyenfajta teleológiai tételezések spontánul vagy intézményesen egy uralom szolgálatába 

állíthatók ennek az uralomnak a leigázottjaival szemben, ezért kapcsolódik olyan gyakran az önállósult szellemi 

munka az osztályuralom rendszereihez.‖ (Lukács 1976, 11/158. old.[bib_212]) 

Természetesen ez az igencsak elvont általánosság a valóságban mindig történelmileg konkrétan és a maga 

átmeneteiben és árnyalataiban jelenik meg, és a szociológus figyelme mindig a konkrét megjelenésekre kell 

hogy irányuljon. Ezen a szinten pedig igencsak hamis történelemképet kapnánk, ha a fizikai és szellemi munka 

dichotómiája mentén kívánnánk a társadalmak szerkezetét, a társadalmi egyenlőtlenségeket magyarázni. A 

társadalmi lét újratermelésének ezen legáltalánosabb összefüggése azonban jól magyarázza azt, hogy miért 

alakult ki minden strukturált társadalomnak egyfajta vertikális-hierarchikus megosztottsága, amelyet aztán 

tovább erősített az egyenlőtlenségek, az előnyök és hátrányok már jelzett spontán felhalmozódása. Az empirikus 

szociológiai kutatások során gyakorta találkozunk azzal a metodológiai problémával, hogy a társadalmi 

rétegződés dimenzióinak elemzésénél nem okoz különösebb nehézséget az egyértelmű „fent" és az egyértelmű 

„lent‖ elkülönítése, viszont szinte megoldhatatlan feladatot jelent mindannak hierarchiába rendezése, ami a kettő 

között van. A társadalmi szerkezet elemzéséhez nyilvánvalóan a konkrét megjelenési formákra kell elsősorban 

koncentrálnunk, és ennyiben az egyértelműen fent és lent között a történelem igen sokfajta variációt produkált, 

mint ahogy a történelmi folyamat töltötte ki mindig változó tartalmakkal a „fentet‖ és a „lentet‖ is. 

Az itt jelzett általános összefüggés azonban azt eredményezi, hogy a társadalom strukturális terét a fent és lent 

végpontjai feszítik ki elsősorban, ezzel elsődleges jelentőséget kölcsönözve minden társadalomban a társadalom 

hierarchikus-vertikális strukturálódásainak. A jelen strukturális összefüggéseinek kutatója pedig 

metodológiailag nyugodtan zárójelbe teheti ezen évezredes általános összefüggés történelmi léptékű 

meghaladásának, meghaladhatóságának kérdését, még akkor is, ha önnön tudatának filozofikus-ideologikus 

reflexeit sohasem teheti zárójelbe. 

Az általánosság másik szintje a már jelzett – történetileg vágyon is meghatározott – univerzálódási 

folyamatokkal függ össze. Egyáltalán nem a joggal kárhoztatott Európa-centrikus gondolkodás jele, ha azt 

konstatáljuk, hogy a „világtörténelmi‖ fejlődés szempontjából is meghatározó értékűvé vált – különösen az 

újkor és a kapitalizálódás időszakában – az európai és az ennek hatására kialakult amerikai fejlődés; tehát az 

úgynevezett nyugati civilizáció. 

Megint csak nem bocsátkozhatunk történelmi elemzésbe, csupán konstatálhatjuk, hogy az a folyamat, melyet a 

világ „összezsugorodásaként‖ is szoktak emlegetni, és amely éppen századunkban újabb lendületet kapott – még 

akkor is, ha reakciójaként a saját nemzeti, kulturális és történeti identitás keresését célzó mozgások is 

felerősödtek –, a társadalmi struktúrák szempontjából is rendelkezik univerzális hatásokkal. Gondolhatunk itt a 

divat, a fogyasztási minták vagy az automobilizmus világméretű terjedésére éppúgy, mint a technikai fejlődés 

már jelzett jelentős társadalmi következményekkel járó tendenciáira, vagy az olyan közvetlenül társadalmi 

jelenségekre, mint az iparosítás, urbanizáció, a képzési rendszerek hasonulása, a társadalmi mobilitás tendenciái, 

a civilizációs fejlődés demográfiai hatásai (csökkenő népszaporulat, növekvő életkor), hogy csak néhány példát 

említsünk. Ezekről az általános tendenciáknál még akkor sem szabad. megfeledkeznünk, ha a nyomukban 

kialakult euforikus optimizmusból éppen napjainkban határozottan kezdünk kijózanodni. 

Kíséreljük meg azonban ezúttal is az univerzálódás társadalmi hatásaiból kiemelni azokat a legáltalánosabb 

összefüggéseket, amelyek közvetlenül kihatnak a társadalmi struktúrára. A legfontosabb talán az a fejlemény, 

amely a társadalom létszféráinak elkülönülő differenciálódásával függ össze. Történelmi gyökerei persze a 

messze múltba nyúlnak vissza, kiteljesedése azonban a polgári fejlődéssel indult meg. Ez a folyamat, amelyet a 

társadalom intézményes szférájában – Hegel és Marx nyomán – a polgári társadalom és a politikai 'állam 

elkülönülésével jelölhetünk (Kolosi–Papp 1973[bib_187]), még általánosabban a ,gazdasági‖, a „társadalmi‖ és 

a „politikai‖ lét differenciálódásaként írható le, az egyén szintjén pedig mindenekelőtt a munkaerő, az 

individuum és az állampolgár történelmi léptékű szétválasztódásaként jelezhető. Éppen a létszféra 

intézményesen és individuálisan is kifejlődő elkülönülése tette lehetővé egyfelől a gazdasági lét primátusának 

létrejöttét, másfelől pedig azt, hogy az egyes egyén strukturális helyét munkaerőként való léte individuális 

társadalmiságától és állampolgári lététől relatíve függetlenedve határozhassa meg, és ebben különös szerepre 

jusson a munkaerőként való lét legközvetlenebb empirikus kifejezője, a foglalkozás (Léderer 1977[bib_204]). 

Az itt jelzett univerzálódási tendenciáknak persze éppúgy ellenszegülnek a társadalmak tradicionális elemei, 

mint a korai és még korántsem teljesen meghaladott szocialista fejlődésnek a differenciálódó létszférákat egy 

átpolitizált gazdaság uralma alatt egyesíteni kívánó törekvései. Csakhogy észre kell vennünk, hogy ezek az 

ellenszegülő törekvések csak lazítani, elodázni tudták, tudják a folyamatot. A valóságban ugyanis itt nem a 
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tőkés fejlődés immanens törvényszerűségéről van szó, hanem egy olyan általánosabb tendenciáról, amelynek a 

tőkés fejlődés csak történelmileg konkrét formát biztosított. A tőkés forma meghaladása tehát megszüntetve 

megőrzés, és nem negáció. 

Az itt jelzett tendenciát az empirikus szociológia közvetlen eszköztárából talán az igazolja legjobban, hogy 

milyen hasonló eredményekre vezettek a világ különböző országaiban a foglalkozási presztízs hierarchiájára 

vonatkozó vizsgálatok (Treimann 1974[bib_274]). 

Mindebből a konkrét társadalomszerkezet vizsgálata számára nemcsak az a következtetés adódik, hogy a 

strukturálódás és rétegződés egy sor jelensége mögött (a foglalkozási szerkezettől a fogyasztási szerkezetig) 

nem pusztán magyar 'Nagy a szocialista országokra jellemző tendenciák húzódnak meg. Hiszen ezen 

jelenségekkel kapcsolatban az általános tendenciák történetileg konkrét megvalósulásának a bemutatása az 

izgalmas feladat. Sokkal fontosabb az a metodológiai következmény, hogy a létszférák elkülönülő 

differenciálódása teszi lehetővé e létszférák nem vagy nem teljesen konzisztens differenciálódását. A társadalmi 

struktúra szempontjából ez azt jelenti, hogy a társadalmi viszonyok újratermelésének unilineáris modellje 

helyett egy többcsatornás hálózati modellt kell keresnünk, a társadalom strukturálódását még a legáltalánosabb 

szinten sem lehet egyetlen viszonylatrendszerre felfűznünk. A társadalmi rétegződés szempontjából pedig 

mindez a rétegződés és sokdimenziósságában és a státusinkonzisztencia jelenségében csapódik le. 

Mindezek alapján struktúra és rétegződés ugyan magában a valóságban nem különül el, hiszen a struktúra éppen 

a különböző rétegződési elemek közötti viszony, a rétegződés pedig éppen az a differenciáltság, amelynek 

elemei között a strukturális viszonyok feszülnek, metodológiailag azonban a következő megkülönböztetéseket 

tehetjük: a társadalmi struktúra egy társadalom működését, a társadalmi viszonyok újratermelési módját, egy 

társadalom integrációs sémáját jelenti. A társadalmi rétegződés pedig a népesség differenciáltsága, a társadalmi 

különbségek rendszere. Tehát „a társadalmi differenciálódás folyamatát és ennek eredményét – egy konkrét 

társadalom strukturális differenciálódását – a társadalmi struktúra kifejlődése fő aspektusának és alapvetően 

szociológiai karakterének tekinthetjük‖ (Machonin 1969, 590. old.[bib_214]). 

Ebből a terminológiai-metodológiai különbségtételből természetesen adódik a struktúra és a rétegződés 

vizsgálatának szükségszerű metodológiai különbsége is. Míg a rétegződéskutatás esetében – a tárgyból 

következően – differenciálódások leírásáról van szó, és így az empirikus kutatási módszerek adódnak adekvát 

technikaként, a struktúravizsgálat esetében közel sem ilyen egyszerű a helyzet. Nem kívánom azt vitatni, hogy a 

társadalmi viszonyok, integrációs sémák komplex vizsgálatához elvileg kifejleszthetők-e logikailag zárt, 

empirikus szociológiai vizsgálati módszerek. Mindenesetre tény, hogy jelenleg – s egyelőre belátható 

perspektívában – ilyenekkel nem rendelkezünk. Ugyanakkor a társadalmi struktúra vizsgálata nem is csupán 

szociológiai módszereket igényel, hiszen az elemzés során közgazdasági, történeti, politológiai szempontokat is 

figyelembe kell vennünk. Ezen a területen tehát empirikus tényekből építhető elméleti metodológiára van 

szükség. 

A társadalmi rétegződésről mindeddig mint állapotról, szinkrón jelenségről beszéltünk. A valóságos rétegződés 

azonban társadalmi és egyéni szinten egyaránt történetileg meghatározott. A rétegződés történetiségén azt 

értjük, hogy a társadalom rétegződése történetileg változó. Egyfelől történetileg változik a társadalmi 

újratermelés folyamata, amely folyamat jellegéből adódóan eleve csak történetiségében létezik. Ez 

nyilvánvalóan kihat arra, hogy a változó struktúra mindig újratermeli a társadalom rétegződését is. Másfelől 

történetileg változik a struktúra és a rétegződés közötti viszony is. Harmadrészt a rétegződést nemcsak az 

„aktuális‖ struktúra, illetve struktúrák határozzák meg, hanem korábbi struktúrák megkésett hatásai is ott 

érződnek a társadalmi különbségek adott rendszerében. 

Mindezek következtében evidens, hogy a társadalmi rétegződés történetileg meghatározott, ugyanakkor azonban 

minden pillanatban mint eredmény és adottság is jelen Van. Ez a struktúra- és a rétegződéskutatás között újabb 

lényeges metodológiai különbségre mutat rá. A társadalmi struktúra eleve csak történetileg, diakrón voltában 

létezik, és így csak történeti megközelítéssel vizsgálható, a társadalmi rétegződés azonban minden pillanatban 

önmagában is jelen van, szinkrón jelenségként vizsgálható. Egyszerűbben fogalmazva: minden 

rétegződéskutatásnak van „eszmei időpontja‖, míg ennek megállapítása a struktúra vizsgálatában eleve 

lehetetlen. 

A rétegződéskutatás a pillanatnyilag adott empirikus tények empirikus elemzését jelenti, tehát szükségszerűen 

szinkrón vizsgálat még akkor is, ha tudjuk, hogy a rétegződés történetileg meghatározott. Amikor azonban a 

rétegződés történetiségét kutatjuk, akkor már eleve a rétegződés okaira, mögöttesére kérdezünk rá, tehát a 

struktúra vizsgálatához jutunk el. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi rétegződés történetisége éppen strukturális 

beágyazottságában rejlik. 
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Természetesen módunk Van különböző időpontokban végzett szinkrón rétegződésvizsgálatok 

összehasonlítására is. Egy ilyen elemzés azonban önmagában – bármennyire hasznos és érdekes legyen is – csak 

diakrón, és nem történeti vizsgálatot jelent, hiszen két állapotot vet össze, és nem történeti folyamatot elemez. A 

rétegződés mint állapot ugyanis napról napra újra előáll, a naponta újra előálló állapotok között azonban 'nincs 

eleve meghatározott, hanem csak a társadalmi újratermelés által naponta újra és újra meghatározott kapcsolat. A 

társadalmi rétegződésnek ezt az állapotként való folytonos újraelőállítását nevezzük a társadalmi rétegződés 

diakróniájának vagy társadalmi átrétegződésnek. 

Mivel a társadalmi viszonyok újratermelése nemcsak változatlan reprodukciót, hanem változást is jelent, 

szükségszerű, hogy az újratermelési folyamatban a társadalmi rétegződés is változó formában termelődjék újra. 

A rétegződés diakrón változása, vagyis a társadalmi átrétegződés ezért mindig az újratermelési mechanizmusok 

változásától, tehát a strukturális változásoktól függ. 

Csakhogy a társadalmi átrétegződés szükségszerűen azzal jár együtt, hogy az emberek bizonyos körének 

társadalmi helyzete is meg kell változzon, még akkor is, ha különben a társadalmi viszonyok újratermelése során 

az egyéni változtatási lehetőségek zártak, s még inkább akkor, ha a strukturális viszonyok az egyéni 

élethelyzetek nyitott, tehát változtatásokat eltűrő újratermelését teszik lehetővé. Mindez együtt eredményezi „az 

egyének és családok társadalmi helyzetének megváltozását‖, amit társadalmi mobilitásnak nevezünk (Andorka 

1975, 96. old.[bib_77]). 

Itt látszólag egy ellentmondáshoz jutottunk. A társadalmi mobilitás ugyanis nyilvánvalóan folyamat, még akkor 

is, ha praktikus okokból a mobilitáskutatásban általában nem ma-. gát a folyamatot, hanem két állapot közötti 

elmozdulást szoktunk mérni. Mobilitáson pedig a rétegződésben elfoglalt hely megváltozását értjük. 

Ugyanakkor arról beszélünk, hogy a rétegződés naponta állapotként termelődik újra. Hogyan lehet a mindig 

naponta állapotként újratermelődő rétegződésben való mozgás folyamatos? 

A társadalmi rétegződésnek mint állapotnak van azonban egy belső időbelisége is, nevezetesen az, hogy az 

emberek közötti társadalmi különbségek egy része állapotként is csak időbelileg értelmezhető. Ilyen 

különbségeknek kell tekintenünk a szélesen értelmezett származásbeli és életútbeli különbségeket. Teljesen 

világos, hogy ugyanazon rétegbe tartozás mást és mást jelenthet egy a társadalom mélyéről vagy csúcsáról 

érkező, egy lezárt életpályájú és egy pályakezdő, egy kudarcot kudarcra vagy sikert sikerre halmozó ember 

számára. 

Ezek a különbségek ilyeténképpen jelen vannak pusztán állapotként is. Vizsgálható az, hogy mondjuk a 

származásnak vagy az életciklus adott pillanatnyi állapotának milyen a szerepe a társadalmi különbségek 

pillanatnyilag adott rendszerében. Csakhogy ezek az eleve időbelileg létező különbségek nem elsősorban így 

hatnak a társadalmi rétegződésre, hanem elsősorban azáltal, hogy időbelileg befolyásolják a rétegződés jelen 

állapotát. 

Ez a helyzet igen könnyen belátható a nagy strukturális változásokat átélt társadalmak esetében. Ha pusztán a 

nem eleve időbelileg meghatározott különbségek által adott társadalmi helyzetet vizsgáljuk, akkor az adott 

pillanatban ez egyértelműen rögzíthető. Az időbelileg változó különbségek a nagy strukturális változást átélt 

társadalmakban azonban nem. A per pillanat előnyös helyzet egyértelműen rögzíthető, a per pillanat előnyös 

származás nem. Mit mond ugyanis az, hogy valaki gazdag értelmiségi családból származik, ha nem tudom, hogy 

az egyén szocializációja milyen időszakra esett? Az időbelileg meghatározott társadalmi különbségek ugyanis a 

szélesen értelmezett szocializációs folyamat közvetítésével kapcsolódnak elsősorban a pusztán állapotként is 

megjelenő társadalmi különbségekhez. 

A társadalmi rétegződésnek tehát van egy időbeli dimenziója is, ami egyszerűen annak következménye, hogy a 

rétegződés az emberek közötti társadalmi különbségek rendszerét írja le, és az emberek saját maguk is csak saját 

élettörténetükkel együtt léteznek. A rétegződésnek ezt az időbeliségét nevezzük a rétegződés dinamikájának, és 

éppen ez az időbeliség teszi lehetővé a mobilitás folyamatosságát. 

A társadalmi rétegződés vizsgálata során ezeket a dinamikus különbségeket is vizsgálnunk kell, mint a 

különbségek rendszerében elfoglalt hely meghatározóit. Nem kimondott mobilitásvizsgálatról van tehát szó, 

nem azt elemezzük, hogy miként változik az egyének eloszlása a társadalmi rétegek között, hanem azt, hogy az 

időbelileg létező társadalmi különbségek a maguk időbeliségével hogyan befolyásolják a társadalom 

rétegződését. 

A struktúra és a rétegződés vizsgálatánál másfajta empíriára és másfajta elméletiségre van szükség, és 

különböző az empíria és az elmélet viszonya is. Az előbbi esetben a közgazdasági, történeti, szociológiai 
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összefüggések empirikus tényei „csak‖ alapanyagot jelentenek az elméleti általánosításhoz, a 

rétegződéskutatásnál egy viszonylag: zárt logikájú empirikus módszertannal dolgozhatunk, ahol az elméleti 

megközelítés is ennek az empirikus kutatási metodológiának a saját elméleti problémáit jelenti. 

2.1.2. 1.2 Rétegződés és egyenlőtlenség 

A társadalom rétegződése évezredeken keresztül a mindennapi evidencia szintjén jelent meg, és ez az evidencia 

a mindennapi szóhasználatban is megnyilvánult: foglalkozási; jogi, vagyoni, származási stb. kategóriák tarka 

egyvelege és ezek evidenciaszintű használata jellemezte a társadalmi különbségekről szóló gondolkodást. Ezek 

a kategóriák alapanyagát jelentették a társadalmi struktúra elemzésének, és a kategóriák pontosabb értelmezése, 

a „kiket sorolhatunk be egy-egy kategóriába‖ kérdése is a strukturális elemzés alkérdéseként vetődött fel. Csak a 

kialakuló szociológiában fogalmazódott meg – mint láttuk – az evidenciák felülvizsgálatának követelménye, a 

társadalmi differenciálódás szisztematikus leírásának igénye. Az erre irányuló kísérletek ugyanakkor egy sor 

Olyan metodológiai problémát is felvetettek, amelyek jelentős része a legtöbb kutatásnál rejtve maradt, vagy 

legfeljebb implicite volt jelen, anélkül hogy a kutató szisztematikusan tisztázta volna őket. 

Ha a társadalmi rétegződést legáltalánosabb szinten mint a társadalmi különbségek rendszerét határozzuk meg, 

akkor az első kérdés az, hogy mit nevezünk különbségnek. Teljesen világos, hogy az emberek rengeteg 

dologban különböznek egymástól. Csakhogy azonnal szembetűnik a különbségek két jól elválasztható típusa. 

Az egyiket nominális, a másikat graduális különbségnek nevezhetjük (Blau 1976, 2. old.[bib_94]). A nominális 

különbséget az jellemzi, hogy kategóriajellegű, tehát az adott kiválasztott szempánt alapján az emberek 

bizonyos csoportjait többé-kevésbé egyértelműen, elválasztja egymástól, ugyanakkor az adott különbség 

diszkontinuus, megszakításos jellegű, és önmagában a kategoriális szétválasztás még semmit sem mond a 

kategóriák egymáshoz való viszonyáról. Ilyen különbség például a férfiak és a nők nemek szerinti kategóriái, a 

különböző foglalkozási kategóriák, vagy akár az embereknek a bőrük színe vagy szemszínük alapján kialakított 

kategóriái. A graduális különbségek ezzel szemben nem különítik el kategóriákba az embereket, mivel 

folyamatos jellegűek. A' folyamatosság viszont azt eredményezi, hogy a megfigyelési egységek között nemcsak 

a másság viszonylag tartalmatlan relációja áll fenn, hanem maga a különbség valamilyen meghatározott relációt 

is hordóz: Ilyen például az emberek közötti jövedelmi különbség, az elvégzett iskolai osztályok száma szerinti 

különbség, vagy akár az emberek közötti testmagasság és testsúly szerinti különbség is. Sőt elvileg ilyenek a ma 

még igen problematikusan mérhető minőségi különbségek is, mint például a tehetség, a szorgalom vagy a 

konformitás szerinti különbségek is. 

Természetesen ez a meglehetősen absztrakt megkülönböztetés a valóságban sokkal összetettebben jelentkezik. 

Nemcsak azért, mert vannak átmeneti típusok is. (Jóllehet a fogalmakat itt egyáltalán nem matematikai 

értelemben használjuk, az átmenetiség érzékeltetésére mégis hozzunk egy matematikai példát. A nominális 

különbségeket tekinthetjük nem rendezett halmazoknak, a graduális különbségeket pedig rendezett 

halmazoknak. Ebben az értelemben azonban léteznek részben rendezett halmazok is. Ha például az iskolai 

végzettség szerinti különbségről beszélünk, akkor a végzettségi szintek között egyértelmű a rendezettség, az 

azonos végzettségi szinten levő különböző iskolatípusok között azonban nem.) Sokkal fontosabb az, hogy a 

nominális különbségek is felvehetnek graduális jellemzőket, illetve a folyamatos különbségeken belül is 

létezhetnek valóságos kategoriális különbségek. Előbbire példa, hogy jóllehet a foglalkozási kategóriák között 

önmagában csak nominális különbség van, a valóságos viszonyok történelmileg konkrét együttesében azonban 

ezek a foglalkozások mégiscsak a jobb és rosszabb foglalkozások graduális különbségében is elrendeződnek. 

Erre a sajátosságra építve dolgozta ki Bourdieu a „szituáció‖ és a „pozíció‖ fogalmát, ami azt fejezi ki, hogy a 

kategóriák „belső‖ tulajdonságai egy szituációt határoznak meg, viszont e részkategóriáknak az „egészhez‖ 

fűződő viszonyában már pozíciós különbségeket ragadhatunk meg (Bourdieu 1971[bib_103]). A jövedelmek 

graduális különbségeiben nemcsak mesterséges kategóriákat állapíthatunk meg (például 300 forintonként véve 

az önkényes kategóriahatárokat), hanem a társadalmi viszonyok alapján „objektív‖ kategóriahatárok is 

meghúzhatók, például a létminimumnál kisebb és nagyobb jövedelmekkel rendelkezők különbsége. 

Mindez azonban a különbségek meglehetősen absztrakt értelmezéséből már a társadalmi valóság konkrétságába 

vezet át bennünket. Vagyis fel kell tennünk a második kérdést, hogy a különbségek közül mit tekintünk 

társadalmi különbségeknek. Mielőtt azonban erre \rátérnénk, utaljunk még az eddig tett megkülönböztetés 

metodológiai értelmezési lehetőségeire. A rétegződéskutatásban gyakorta felvetődik a vertikális, és horizontális 

tagozódás megkülönböztetése, a különbség és az egyenlőtlenség fogalmi szétválasztásának igénye. 

Természetesen ezzel kapcsolatban egy sor társadalomtörténeti, elméleti probléma vethető fel. Hogyan függ 

össze az egyenlőtlenség kérdésköre az evidenciaként adott társadalmi tagozódás politikai problémaként 

tételezésével? Mennyiben jogos a társadalmat per definitionem hierarchizált társadalomnak tekinteni, és így 

eleve minden különbséget mint vertikálisan is megjelenőt értelmezni? Sorolhatnánk még a jogos kérdéseket, 

azonban mindezek ellenére is könnyen belátható, hogy a vertikális és horizontális tagozódás, a különbség kontra 
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egyenlőtlenség problémája módszertanilag szorosan összefügg a nominális és graduális különbségek 

kettősségével. Ezért a továbbiakban a nominális különbségeket önmagukban horizontális tagozódásnak 

tekinthetjük, ahol az elemek között pusztán „mássági‖ relációról van szó, míg a graduális különbségeket 

önmagukban is vertikális tagozódásnak tekintjük, ahol az egyes elemek között eleve egyenlőtlenségi reláció áll 

fenn. Az „önmagukban‖ szó hangsúlyozása pedig azt fejezi ki, hogy itt egy metodológiai absztrakcióról van szó, 

ami kutatás-módszertanilag megengedhető, de másként jelenik meg a társadalmi valóságban. 

A különbségek végtelen sokaságából azonban mit tekinthetünk társadalmi különbségnek? Nem kevéssé 

tautologikus megfogalmazással azt mondhatjuk, hogy mindazokat a különbségeket, amelyek társadalmilag 

relevánsak. A tényleges nehézségek azonban ott kezdődnek, amikor ezt a tautológiát fel akarjuk bontani. 

Nyilvánvaló, hogy a társadalmi rétegződés szempontjából (ellentétben a struktúra vizsgálatával) kizárólag 

emberek közötti különbségeket vizsgálunk, Így a rétegződés szempontjából az „intézmények‖ közötti 

különbségek is csak mint emberek közötti különbségek érdekesek. A probléma tehát az, hogy az emberek 

közötti cégek sokaságából Mit tekintünk társadalmi különbségnek. 

Szociálantropológiai közhely, hogy az ember biológiailag determinált társadalmi lény. Ebből következik, hogy 

az emberek közötti különbségek részben biológiaiak, részben társadalmiak; csakhogy a valóságban ezek 

többsége nem választható szét. Így minden olyan különbséget társadalmi különbségnek tekinthetünk, amely 

nemcsak biológiailag értelmezhető, függetlenül attól, hogy az adott különbség biológiai eredetű-e vagy sem. 

Még az így értelmezett társadalmi különbségek köre is a végtelenhez közelít, és közülük minden értelmes 

analízis számára szükségszerűen ki kell választanunk a fontosabbakat, lényegesebbeket, meghatározóbbakat 

Tehát nem egyszerűen a társadalmi különbségek, hanem a társadalmilag lényeges különbségek meghatározása a 

probléma. 

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához be kell vezetnünk a – nyugodtan igazoltnak tekinthető – feltételezést, 

hogy a társadalmi különbségek nem függetlenek egymástól, közöttük egyszerű és összetett okságok, 

kölcsönhatások és együtt-járások fordulnak elő. Azt a társadalmi különbséget tekintjük lényegesnek, amelyik 

több más társadalmi különbséggel van kapcsolatban, és különösen több egyéb különbségnek az oka. 

Bármennyire formálisnak tűnik is ez a megkülönböztetés, alapjában lényeges, logikailag és társadalmilag 

egyaránt igazolható összefüggést fejez ki. Nézzük előbb a logikai igazolást! Ha adva van egy zárt rendszerünk, 

amelynek jellemzőit tíz változó segítségével jól leírhatjuk, és amelyben minden változó normális eloszlású 

arányskálán felírható és párosával mindegyik lineáris kapcsolatban van egymással, akkor könnyen kiszámítható, 

hogy együttes szórásukból melyik változó mennyit magyaráz meg. Az a változó fogja a teljes együttes szórást a 

legnagyobb mértékben megmagyarázni, amelyik a másik kilenc közül a legtöbbel van a lehető legszorosabb 

kapcsolatban; tehát ez a változó fogja önmagában az egész zárt rendszer tulajdonságait legjobban jellemezni. 

Az, hogy a társadalmi különbségek esetében többnyire nem ilyen típusú változókról van szó, és így az egész 

jelenséget nem lehet az együttes szórással jellemezni, csak matematikai és méréstechnikai problémákat vet fel, a 

logikai összefüggésen mit sem változtat, mint ahogy a modell lényegét az sem befolyásolja, hogy a társadalmi 

különbségek nem kisszámú változóval jellemezhető zárt rendszert alkotnak. 

Társadalmi összefüggésként pedig egyfelől gondoljunk arra a Lenski által bizonyított tényre (Lenski 

1966[bib_207]), hogy az előnyök és hátrányok spontán módon vonzzák egymást, tehát a társadalmilag lényeges 

különbségek eleve más különbségekkel halmozottan jelennek meg. Másfelől vegyük figyelembe, hogy az eddigi 

rétegződéskutatások is implicite ezt a feltételezést kihasználva jutottak el lényeges társadalmi összefüggések 

feltárásához, amikor azt állították, hogy „egyfelől ma nálunk a szocializmus építésnek adott fokán még nincs 

olyan társadalmilag valamennyire is lényeges jelenség, amelynél a termelés társadalmi szervezetében elfoglalt 

helyet – a végzett munka fentiek szerint értelmezett jellegét figyelmen kívül lehetne hagyni; Másfelől nincs 

egyetlen más tényező sem, amelynek közelítően hasonló univerzális jelentősége lenne a társadalmi jelenségek 

elemzése során‖. (Ferge 1980, 19. old.[bib_125]) Végül a történelmi fejlődésben is azt tapasztaljuk, hogy egy 

adott társadalmi különbség abban az időszakban képes lényeges társadalmi összefüggéseket szimbolizálni, 

amikor nagymértékben kapcsolódik össze más különbségekkel. Gondoljunk itt példaként arra, hogy olyan 

társadalmi különbségnek sem nevezhető biológiai különbségek, mint a haj és a szem színe; lényeges társadalmi 

különbséggé válhattak a német fasizmus időszakában, amikor a szőke, kék szemű germán szimbólumához 

alapvető más társadalmi különbségek is tapadtak. 

Sokkal problematikusabb ugyanakkor, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre az így értelmezett 

lényeges társadalmi különbségeknek az emberek közötti különbségek sokaságából való kiválasztásához. Az 

egyik korántsem lebecsülhető lehetőség a mindennapi tapasztalatokon alapuló intuíció. Nyugodtan merem 

állítani, hogy ezen „ősrégi‖ módszer segítségével a különbségek két halmaza: a biztos; hogy lényeges 

különbségek és a biztos, hogy lényegtelen különbségek köre viszonylag nagy biztonsággal leválasztható. Ez a 



 V. MUNKAMEGOSZTÁS ÉS 

RÉTEGZŐDÉS 

MAGYARORSZÁGON 

 

 221  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

módszer inkább csak a különbségek egy viszonylag szűk körénél, a két véglet közötti középmezőnyben hagy 

cserben bennünket. Lehetőségünk van azonban a társadalmi különbségek közötti kapcsolat egzaktabb 

vizsgálatára is. Erre adott jó példát a KSH 1963. évi rétegződésvizsgálata (Ferge 1969), amikor kimutatta, hogy 

a munkajellegcsoportok szerinti különbségek a jövedelmi, lakáshelyzetbeli, kulturális, települési különbségekkel 

lényegesen szorosabb összefüggésben vannak, mint a tulajdonforma szerinti különbségek, és így az előbbit 

társadalmilag lényegesebb különbségnek tekinthetjük. Tegyük azonban ehhez hozzá, hogy napjainkban az ilyen 

típusú elemzésekre már lényegesen fejlettebb matematikai módszerek állnak rendelkezésünkre, a módszernek 

azonban problémája, hogy csak a kiválasztott különbségek körére képes a vizsgálatot elvégezni. Igaz ugyan, 

hogy a legújabb technikák segítségével viszonylag jól becsülhető az is, hogy ez a kiválasztott kör mennyire 

közelíti a lényeges különbségek körét (Jöreskog 1981[bib_174]). Az alapproblémát azonban ezek a technikák 

sem oldják meg. Mindebből szükségszerűen adódik a jelzett két módszer kombinációjának igénye. 

Tapasztalatokon alapuló intuícióval válasszuk ki a biztos, hogy nem lényegtelen különbségek körét, és utána 

ezen a körön belül végezzük el az egzaktabb összefüggés-vizsgálatokat. Jelen kutatásunk alapvetően ezen a 

metodikán nyugszik. 

Rendelkezésünkre áll azonban egy harmadik – s tegyük hozzá, elméletileg a legmegalapozhatóbb – módszer is a 

probléma megoldására. Ha igaz az az összefüggés, amit struktúra és rétegződés viszonyáról leírtunk, akkor igaz 

az is, hogy a társadalmi struktúra elemzése a legnagyobb biztonsággal jelöli ki a leglényegesebb társadalmi 

különbségeket: Ennek a módszernek azonban két komoly nehézsége van. Az egyik magának a struktúra 

elemzésének a nehézsége. Mivel itt az empirikus tények építőköveiből elméletileg építjük fel elemzésünket, az 

elemkésnek nincs közvetlen empirikus verifikációs lehetősége, a verifikáció maga a társadalmi-történelmi 

gyakorlat, és – profánul fogalmazva – a konkrét kutatási folyamatban nincs időnk egy ilyenfajta verifikációt 

megvárni. A másik nehézség abból adódik, hogy minden társadalom történeti képződmény, amelyben a 

domináns strukturális viszonyok mellett korábbi struktúrák „maradványai‖ vagy a konkrét társadalmak világban 

levőségéből adódóan idegen struktúrák „importjai‖ is jelen vannak. A társadalmi különbségeknek pedig saját 

történetiségűk is van, és könnyen elképzelhető, hogy egy jelenlegi különbség nem a jelenlegi alapstruktúra, 

hanem a korábbi struktúra maradványa. Ennyiben igaz, hogy „társadalmi struktúráról tulajdonképpen nem lehet 

egyes számban beszélni‖ (Nadel 1957[bib_225]), egy adott társadalomban mindig struktúrák együttese van 

jelen. Így a struktúra és rétegződés viszonyában a direkt kapcsolatok mellett egy „történeti átlagoltsággal‖ is 

számolnunk kell. 

A lényeges társadalmi különbségek kiválasztására tehát kétfajta metodika áll rendelkezésünkre: a különbségek 

empíriáján (intuitív és matematikai módszerek kombinációjával) és a strukturális viszonyokon alapuló elemzés. 

Mindkét módszernek azonban jórészt egymástól eltérő – korlátai vannak, és ez lehetőséget ad arra, hogy az 

egyik módszer adta korlátot a másik módszer segítségével próbáljuk áttörni, és így az adott módszer 

segítségével kapott eredményeket indirekt módon a másik módszer eredményeivel verifikáljuk. Ezért van 

szükségünk arra, hogy kutatásunkban a fentebb jelzett alapvető metodika mellett kísérletet tegyünk a társadalmi 

struktúra és az ebből levezethető strukturális különbségek és egyenlőtlenségek elemzésére is. 

Mindeddig az egyes társadalmi különbségekről és egyenlőtlenségekről beszéltünk, és azt a feltételezést 

engedtük meg, hogy ezek egymással kapcsolatban állnak. A tényleges probléma azonban az, hogy ezek az 

egymással kapcsolatban álló különbségek és egyenlőtlenségek miként alkotnak rendszert. 

A korábbiakban mint általánosan elfogadott nézetet idéztük Bottomore meghatározásából, hogy a társadalmi 

rétegződés egyének és csoportok hierarchikus rangsorolása, ugyanakkor azonban azt is láttuk, hogy a 

különbségek és így a társadalmi különbségek közül csak a graduálisak tekinthetők egyértelműen rendezettnek és 

így hierarchikusan-vertikálisan is leképeződőnek, a nominális különbségek nem. Ezt a problémát Blau úgy oldja 

meg, hogy véleménye szerint a rétegződéskutatás csak a graduális különbségekkel tud mit kezdeni, mivel csak 

hierarchiákban és egyenlőtlenségekben gondolkodik, viszont a társadalmi struktúra vizsgálata során a nominális 

különbségeket is figyelembe kell vennünk (Blau 1976, 221-227. old.[bib_94]). Ami értelmezésünkben az 

eddigiekben azonban struktúra és rétegződés fogalmi megkülönböztetése eltér a Blau által használttól, és a 

rétegződésen a társadalmi differenciálódás egészét értjük. A rétegződés nem' a struktúra „hierarchikus része‖, 

hanem a struktúra egészének a társadalmi különbségekben való leképződése. 

Ugyanakkor azonban azt is látnunk kell – éppen Blau megfogalmazásával ellentétben –, hogy az általunk eddig 

ismert társadalmak struktúrája eleve hierarchikus jellegű, egyenlőtlenségeken alapuló, vagyis a társadalmi 

viszonyok újratermelése mindig az egyenlőtlenségek újratermelésén keresztül valósul meg. A funkcionalista és 

a konfliktuselvű (ezen belül kiváltképp a marxista) struktúramegközelítéseket éppen az különbözteti meg 

alapvetően, hogy míg az előbbiek azt feltételezik, hogy a társadalmi újratermelési folyamathoz nominálisan-

horizontálisan egymás mellett levő funkciók szükségesek, és csak a társadalom normarendszere értékeli 

egyenlőtlenül ezeket a funkciókat és hozza létre a társadalmi egyenlőtlenségeket, addig az utóbbi 
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megközelítések azt hangsúlyozzák, hogy maguk az újratermelési folyamatok is hierarchikusan-egyenlőtlenül 

elrendezett funkciók együttesén alapulnak. 

Ebből következően a társadalmi újratermelés szempontjából lényeges strukturális viszonyok a társadalmi 

rétegződésben is hierarchikusan elrendeződő, egyenlőtlen különbségekké teszik az önmagukban nominális 

különbségeket is, legalábbis közülük azokat, amelyek társadalmilag alapvetőek. Így a foglalkozások, a 

települések, a nemek stb. nominális különbségei eleve hierarchikusan is elrendeződnek, előnyökhöz és 

hátrányokhoz is kapcsolódnak, illetve előnyök és hátrányok kapcsolódnak hozzájuk, és más kérdés az, hogy 

ezek a különbségek a társadalmi valóságban csak hierarchia mentén rendeződnek el, vagy pedig különböző 

szempontokból különböző hierarchiákban rendeződnek el. (Például a foglalkozások hierarchiája más és más 

lehet a gyakorlásukhoz szükséges képzettség szintje, a foglalkozás gyakorlása révén Megszerezhető jövedelem 

nagysága, a foglalkozás révén adott hatalmi pozíció szintje stb. alapján.) 

Azt tapasztaljuk tehát, hogy mivel a társadalmilag lényeges különbségek egymással összekapcsolódnak, ezért a 

nominális különbségek is leképződnek hierarchikusan – hierarchikus, graduális különbségekkel való kapcsolatuk 

révén és mivel a strukturális viszonyok eleve egyenlőtlenek, a társa-dalom eleve hierarchikus szerkezetű, ezért a 

nominális különbségek is azáltal válnak társadalmilag lényegessé, hogy megtörténik hierarchikus-vertikális 

leképződésük. Nem arról van tehát szó, hogy a rétegződéskutatás valamilyen megkövült előítélet alapján tud 

csak hierarchiákban gondolkodni, hanem a társadalmi különbségek rendszerében a társadalmilag lényeges 

különbségek hierarchikus különbségként jelennek meg. Világosan látnunk kell azonban azt is, hogy ez a 

gondolatmenet arra a feltételezésre alapozódik, hogy a társadalmi újratermelési folyamat eleve 

egyenlőtlenségeken keresztül realizálódik, a társadalom eleve hierarchikus szerkezetű. Ezt a feltételezést pedig a 

maga általánosságában lehetetlen bizonyítani, és ennyiben axiomatikus jellegű (vagy társadalmibban 

fogalmazva, világnézetileg determinált), viszont a történelmileg konkrét társadalmak struktúrájának elemzése 

mindeddig csak ezt, és sohasem ennek ellenkezőjét bizonyította. 

Mindezek alapján most már a társadalmi különbségek rendszerét mint hierarchikus különbségek rendszerét kell 

értelmeznünk, ahol a hierarchikus különbségek lehetnek eleve hierarchikusan rendezettek (graduális 

különbségek) és egy vagy több szentpont alapján hierarchikusan, hierarchiákban is leképeződők (nominális 

különbségek). A kérdés tehát az, hogy ezek a hierarchiák hogyan kapcsolódnak egymáshoz. 

Jóllehet tudjuk, hogy minden társadalmi kapcsolat sztochasztikus jellegű, mégis a társadalmi rétegződés 

szempontjából az az alapprobléma, hogy a társadalmi különbségek közötti kapcsolatok mennyiben közelítik a 

determinisztikus jelleget. Elvileg elképzelhető egy olyan társadalom, amelyben minden lényeges társadalmi 

különbség egyetlen determinisztikus egyenlőtlenségre vezethető vissza. Ezt az elvi lehetőséget talán a 

kasztrendszer közelíti meg a legjobban, bár nyilvánvalóan itt is csak közelítésről van szó. Amennyiben ezt az 

elvi lehetőséget tekintjük, akkor ilyen esetben az összes többi különbségtől lényegében eltekinthetünk, és a 

népesség rétegződését tisztán egy dimenzióban írhatjuk le. Tudjuk azonban, hogy ez az elvi lehetőség szinte 

sohasem válik valóságossá, a rétegződéskutatásban éppen ezért fogalmazódott meg viszonylag korán a 

rétegződés sokdimenziósságának a problémája. 

A társadalmi rétegződés sokdimenziós megközelítése azt feltételezi, hogy a)a különböző elsődleges társadalmi 

különbségek viszonylag határozottan dimenziókba (különbségnyalábokba) rendeződnek, és b)ezek a dimenziók 

viszonylag függetlenek egymástól. 

Az első feltételt mindennapi tapasztalatok is alátámasztják, hiszen amikor jó és rossz életkörülmények között 

élőkről, kulturált és kevésbé kulturált emberekről, kedvező és kedvezőtlen települési feltételekről beszélünk, 

akkor ezekkel a kifejezésekkel már a különbségek egy-egy csoportját írjuk le, az életkörülményekbe a 

jövedelmet, a vagyont, a fogyasztást, a lakáshelyzetet stb. egyaránt beleértjük, hogy egyelőre csak az 

életkörülmények anyagi összetevőit említsük. A társadalmi különbségek ilyen dimenziókká való összeállása 

hosszú időn keresztül evidenciaként volt jelen a társadalomról való gondolkodásban. Amikor pedig – mint láttuk 

– századunk húszas éveiben kezdett tudományos problémaként is megfogalmazódni, akkor az első- kísérletek 

éppen ezen mindennapi tapasztalatok és implicit strukturális elemzések alapján, intuitív módon fogalmazták 

meg állításaikat a rétegződés dimenzióiról. A szociológia módszertani professzionalizálódása során pedig egyre 

határozottabban az az igény fogalmazódott meg, hogy egy-egy dimenziót egy-egy minél jobban mérhető változó 

segítségével lehessen kifejezni, reprezentálni. Így vált szinte általánossá – a strukturális funkcionalista 

elemzésben pedig ehhez „elméleti megalapozást‖ is talált – az a módszertanilag megalapozott gyakorlat, hogy a 

rétegződés fő dimenzióit három jól mérhető változóval, a foglalkozás presztízsével, a jövedelemmel és az 

iskolai végzettséggel reprezentálják. A második világháború után készült nyugati rétegződéskutatásokat szinte 

egységesen ez jellemzi, és zárójelbe kerül az a kérdés, hogy e három jól mérhető változó mennyiben fejezi ki a 

társadalmi különbségek tényleges dimenzióit (Geiger 1951[bib_141], Blau–Duncan 1967[bib_95]). 
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Márpedig pusztán a mindennapi tapasztalatokon alapuló intuíció segítségével is könnyen beláthatjuk, hogy nem 

pusztán foglalkozásról, jövedelemről és iskolázottságról van szó a társadalmi egyenlőtlenségek kapcsán. A 

szocialista országokban készült kutatások ezért az itt vázolt dimenziókat vagy kiegészítik, mint Kjuranov 

(1977[bib_179]) az életkörülmények-. kel, vagy komplexebben közelítik, mint a Machonin-vizsgálat öt 

dimenziója: a társadalmi-foglalkozási státus, az életmód kulturális szintje, a képzettség, az életszínvonal és a 

vezetésben való részvétel, vagy egy határozott strukturális koncepció alapján egyetlen fő dimenziót választanak 

ki, a társadalmi munkamegosztást, és azután részint ezt bontják aldimenziókra, részint a társadalmi különbségek 

egyéb dimenzióit (a gazdasági, anyagi viszonyokat, a kulturális helyzetet és az életmódot), származékos, a 

munkamegosztás által meghatározott dimenzióknak tekintik (Ferge 1969[bib_123]). 

Ezen utóbbi megközelítés már részint a második feltételezés, a dimenziók függetlenségének problémájához 

vezet át bennünket, részint azonban – s egyelőre maradjunk ennél – arra is utal, hogy az intuitív módszer mellett 

a dimenziók kiválasztásánál is módszertani segítséget jelenthet 'a társadalom strukturális viszonyainak elemzése, 

vagy másként fogalmazva, az egyenlőtlenségek fő dimenzióinak kiválasztása strukturális prekoncepciókon is 

alapulhat. 

Végül itt is – csakúgy, mint a lényeges társadalmi különbségek kiválasztásánál – elvileg adva van a különbségek 

dimenziókba csoportosulásának tisztán empirikus vizsgálati lehetősége is. Ha feltételezhetnénk, hogy minden 

lényeges társadalmi különbséget le tudunk írni egy normális eloszlású skálán, ahol a különbségek lineáris 

kapcsolatban vannak; akkor ezt a feladatot a legegzaktabb módon tudnánk elvégezni a faktoranalízis 

segítségével, amelynek során az egy dimenzióhoz tartozó különbségek egy faktoron jelennének meg, legalábbis 

különböző rotációk segítségével ilyen tiszta faktorokat kapnánk, és ezeket nevezhetnénk egy-egy dimenziónak. 

Tudjuk, hogy a valóságos helyzet korántsem ilyen egyszerű. Ez azonban az elvi lehetőségen mit sem változtat, 

és különböző manipulációk segítségével (skálatranszformációk, a matematikai követelmények enyhítése) 

közelítő érvényességű technikák már jelenleg is rendelkezésünkre állnak. 

Mindez tehát azt mutatja, hogy a társadalmi különbségek dimenziókba rendezhetők, de nem ad választ arra, 

hogy ez mennyire önkényes rendezés, illetve mennyire a különbségek lényegéből fakadó rendeződésről van szó. 

Pontosabban fogalmazva: mindhárom rendezési módszer a maga módján meghatározott rendezési elvet követ, 

és így az adott módszeren belül minimalizálja az önkényességet, a különbségek tényleges kapcsolatrendszerére 

kívánja felépíteni a dimenziókba rendezést. Csakhogy arról nincs megnyugtató ismeretünk, hogy ezek a 

rendeződési szempontok a különbségek mindennapi tapasztalatok alapján, a strukturális viszonyok alapján és a 

kapcsolatok szorossága alapján való elrendeződései – mennyiben a_ különbségek három elrendeződési típusát; 

mennyiben pedig ugyanazon elrendeződések három megjelenési formáját jelentik. Mindenesetre feltételezzük, 

hogy a különbségek dimenziókba rendeződnek, és ezt a feltételezést a kutatás során kell ellenőriznünk. 

Kiindulásul a mindennapi tapasztalatok és az eddigi strukturális kutatások tapasztalatai alapján intuitíve állítjuk 

fel dimenzióinkat, és ezen dimenziók létét a kutatási folyamatokban a társadalmi struktúra elemzésével és az 

adott empirikus technikákkal ellenőrizzük. Á társadalmi különbségek dimenziókba rendelődését akkor fogadjuk 

el igazoltnak, ha a kutatás során olyan dimenziókhoz jutunk, amelyek 

a. a társadalmi struktúrából levezethetők; és 

b. a dimenzión belül a különbségek kapcsolata szorosabb, mint a különböző dimenziókhoz tartozó különbségek 

közötti kapcsolat. 

Ez az utóbbi feltétel azonban jórészt a második kiinduló feltételezéshez vezet vissza bennünket, nevezetesen, 

hogy a dimenziók viszonylag függetlenek egymástól, nincs közöttük viszonylag determinisztikus kapcsolat. Ez 

a feltételezés nyilvánvalóan a rétegződéskutatás egyik alapproblémáját érinti, és különösen a marxista 

szociológiában állandóan az implicit vagy kimondott viták kereszttüzében áll. Meggyőződésem, hogy ezek a 

viták ugyanakkora rétegződés és a struktúra fogalmi összekeveréséből adódnak. Ugyanis a társadalmi struktúra, 

a társadalmi folyamatok újratermelése szempontjából kiemelkedő, meghatározó jelentősége lehet egy adott 

egyenlőtlenségi viszonynak akkor is, ha a társadalmi különbségek rendszerében nem lehet egyetlen 

egyenlőtlenségi dimenzió egyedül meghatározó, determinisztikus szerepét kimutatni. 

Ez két körülményből adódik. Egyrészt abból, hogy egy adott társadalom strukturális viszonyait nemcsak az 

adott társadalomban uralkodó strukturális viszonyok határozzák meg, és így ezen „szekunder struktúrák” is 

erőteljesen befolyásolják a társadalmi egyenlőtlenségeket. Másrészt abból, hogy a társadalmi különbségek 

rendszere nem minden elemében vezethető vissza közvetlenül strukturális tényezőkre. Annak, hogy egy 

társadalom életében milyen szerepet játszik a népesség és ezen belül az egyes emberek egészségügyi helyzete, 

minden bizonnyal strukturális okai is vannak. Például, hogy a társadalmi viszonyok újratermelésében milyen és 
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mekkora a népességnek mint munkaerőnek, illetve a népességnek mint emberek újratermelésének a szerepe. Ez 

a strukturális ok azonban nem közvetlenül és kiváltképp nem egyetlen struktúrára jellemzően hat ki arra, hogy 

az egészségbetegség skála mentén elrendeződő különbségeknek milyen a szerepe a társadalom egyenlőtlenségi 

rendszerében. 

Következik tehát ebből, hogy a dimenziók relatív függetlenségének tétele nem mond ellent a strukturális 

viszonyok esetleges „egydimenziósságának‖, és annak sem, hogy természetesen ezen dimenzióknak különböző 

súlya lehet a társadalmi rétegződés egészében. Strukturális elemzéseink újabb próbakövét jelentheti viszont az, 

hogy – az eddigi logikából következően – a rétegződés egésze szempontjából is a strukturálisan alapvető 

dimenzióknak kell a legnagyobb súlyúaknak bizonyulniuk. 

Mindebből az is következik, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek rendszere pedig nem más, mint ezen dimenziók 

(különbségnyalábok) kapcsolatrendszere. Továbbra is nyitva maradt viszont az a kérdés, hogy a dimenziókba 

rendeződő, hierarchikusan is leképeződő primer társadalmi különbségek a dimenziókba rendeződés során 

mennyiben őrzik meg hierarchikus jellegüket. Egyszerűbben fogalmazva: a társadalmi különbségek dimenziói 

mennyiben tekinthetők csak hierarchikusnak. 

Első megközelítésre azt tapasztaljuk, hogy egy-egy dimenzión belül a hierarchiák különböző pontjai viszonylag 

konzisztensen összekapcsolódnak, más pontok esetében azonban ez korántsem ilyen egyértelmű. Ha a 

társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyet vagy az anyagi életkörülményeket egészében vizsgáljuk, akkor 

viszonylag könnyűszerrel megkülönböztethetők az egyértelműen minden szempontból kedvező, átlagos vagy 

kedvezőtlen munkamegosztási pozíciók és anyagi életkörülmények, más szempontból viszont nem tehető meg 

ez a különbségtevés éppen abból adódóan, hogy az elsődleges hierarchiák kapcsolódása egy-egy dimenzión 

belül sem determinisztikus. Ugyanazon jövedelemnagysághoz (ahol jövedelmen mindenfajta anyagi bevétel 

együttesét értjük) meglehetősen különböző felhalmozás–fogyasztás arány társulhat, és ennek az aránynak az 

alakulása csak részben önkéntes elhatározáson alapul, részben társadalmi körülmények által determinált, vagy 

legalábbis erősen behatárolt. 

Formálisan úgy tűnik, hogy a dimenziók részben hierarchikusan rendezettek (mint ezt korábban az iskolai 

végzettségképzettség esetében láttuk), és nagy valószínűséggel ugyanez mondható el a dimenziók 

kapcsolatrendszere által meghatározott társadalmi rétegződésről is. Ahhoz azonban, hogy ezt a formális 

megközelítést tényleges társadalmi tartalommal tölthessük meg, fel kell tennünk a rétegződéskutatás negyedik 

metodológiai alapkérdését is: kik között feszülnek a rendszerré összeálló lényeges társadalmi különbségek, kik 

tekinthetők a társadalmi rétegződés hordozóinak és így megfigyelési egységeinek? 

2.1.3. 1.3 Réteg és státuscsoport 

Arról már az eddigiekben is szó volt, hogy a társadalmi rétegződés kutatásakor az emberek közötti társadalmi 

különbségeket vizsgáljuk. Csakhogy az emberek maguk egyfelől mint individuumok, másfelől mint közösségek, 

csoportok, együttesek tagjai léteznek. A könnyebbség kedvéért induljunk ki az előbbiekből, vizsgáljuk meg a 

rétegződés problematikáját először mint az individuumok közötti különbségek rendszerét. 

Az egyénnek a társadalmi rétegződés egyes dimenzióiban elfoglalt helyét a szociológiában szinte egységesen 

státusnak nevezzük, és a rétegződéskutatás egyik tradicionális alapproblémája a státus mérése, vagyis az, hogy 

milyen eszközökkel lehet olyan skálákat szerkeszteni, amelyekben az egyének státusait mennyiségileg is 

kifejezzük. Az eddigi törekvések többsége ugyanakkora rétegződés egyes dimenzióit csak vertikális 

megosztottságában vizsgálta, vagyis a dimenziókat teljesen rendezetteknek tekintette. Ezután pedig a 

státusindexek szerkesztési problémája már csak mint mérési probléma jelent meg. 

A tényleges probléma azonban kettős: egyrészt a rétegződés dimenzióit vizsgálva láttuk, hogy az adott 

dimenzión belüli státus objektíve adott, nem önkényes hozzárendelésekből adódik, viszont a státust magát 

közvetlenül nem tudják mérni, így az elsődleges különbségek méréséből kell megszerkesztenünk többé-kevésbé 

önkényes súlyozással a státusindexet. Másrészt azonban ennek során a részben vertikálisan rendezett státusokat 

egy teljesen rendezett skálára transzformáljuk, és így az objektíve létező nem vertikális különbségeket 

eltüntetjük. Elvileg tehát csak az jelentene megoldást, ha olyan státusindexet tudnánk szerkeszteni, amely 

nemcsak a státusok vertikális tagozódását képes jól-rosszul visszatükrözni. További problémát jelent azonban a' 

különböző dimenziókban meglevő státusok viszonya. 

A szociológiai gondolkodásban – mint láttuk – implicite régóta jelen volt a rétegződés sokdimenziósságának 

feltételezése. Egyes szerzők már a marxi osztályszerkezet ellentmondásaiban és dialektikájában, a sumneri 

kultúraelemek feszített közelítésében, a durkheimi munkamegosztás lehetséges inherenciája koncepcióban ott 
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látják a rétegződés inkonzisztenciájának implicit megjelenését (Stryker és Macke 1978[bib_264]). Az explicit 

kifejtés csírái azonban csak a negyvenes évek közepén jelentek meg (Benoit–Smullyan 1944) a státusok 

kölcsönös kapcsolatát vizsgálva, és a probléma modern megfogalmazása Gerhard Lenski (1954[bib_206]) 

nevéhez kötődik. Lenski abból indult ki, hogy az egyén gazdasági, politikai és tekintélybeli státusai (s ebből is 

látszik a Weber-olvasat sajátos hatása) különbözőek lehetnek, és ezért az egyén arra törekszik, hogy a 

különböző státusokat közös szintre hozza (status displacement). Ebből adódóan a rétegződésben a vertikális 

hierarchiák mellett van egy nem vertikális dimenzió is; az, hogy a különböző vertikális dimenziókban elfoglalt 

helyek hogyan kapcsolódnak össze. Erre dolgozta ki a státusinkonzisztencia mérőszámát. Szerkesztett négy 

státusindexet a jövedelmi, foglalkozási,' iskolázottsági és nemzetiségi státus mérésére. Minden egyes egyénnél 

kiszámította a négy index átlagát, és az egyes indexértékek ezen átlagtól való eltérése négyzetösszegének 

négyzetgyökét tekintette a státusinkonzisztencia mérőszámának. Lenski kutatásaiban és a hatvanas-hetvenes 

évek szakirodalmában ez a státusinkonzisztencia-fogalom elsősorban a politikai magatartás magyarázó elveként 

futott be hatalmas, vitákat kiváltó, pro és kontra eredményeket hozó karriert. S jóllehet a mai szociológiában a 

státusinkonzisztencia magatartáselméleti magyarázata a legelterjedtebb (Opp 1972[bib_229]), megjelent a 

kategória a rétegződéskutatásban is, olyannyira, hogy a Nemzetközi Szociológiai Társaság Rétegződéskutató 

Bizottságának 1975. évi konferenciáján már a rétegződés és a státusinkonzisztencia közötti kapcsolat volt a fő 

vitatéma. 

Csakhogy míg a magatartáskutatásban a státusok szinkronizálására való egyéni törekvés és ennek 

következményei jelentik a fő témát, addig a rétegződéskutatás számára éppen a „sokdimenziósságnak‖ a 

státusinkonzisztenciával való megragadása kecsegtető. „Az a feltevésük, hogy az egyén pozícióját a vertikális 

differenciáció egyes tengelyein nem lehet szinkronizálni, és a parciális státusok egymással inkongruensek. Ezért 

speciális metodológiai-technikai eljárásokkal konstruálhatjuk meg a szintetikus státust, amelyben a lehetséges 

inkonzisztenciát, a nem kikristályosodottságot rögzíthetjük. (Machonin 1969, 592. old.[bib_214]) 

Mindez azt jelenti, hogy a rétegződés egyes vertikális dimenzióiban az egyének státusa nem konzisztens, ezért 

mesterséges úton konstruálhatjuk meg a szintetikus (vagy más szóval általános) státust, amely nem más, mint 

„azon pozíciók súlyozott átlaga, amelyet az adott egyén vagy csoport a társadalmi differenciálódás különböző 

dimenzióiban elfoglal‖ (Wesolowski és Slomczynski 1974[bib_290]). 

Ebben a felfogásban az általános státus mesterséges képződmény, melyet a kutató hoz létre különböző 

manipulációk segítségével. Csakhogy az esetek egy jelentős részében a valóságban az általános státus 

objektivitása tűnik elő. Ez az objektivitás pedig igen könnyen belátható mindazon személyeknél, akiknél az 

egyes státusok konzisztensen kapcsolódnak egymáshoz. 

Az a személy, aki minden dimenzióban magas státussal rendelkezik, vitathatatlanul általános státusát tekintve is 

jobb helyzetben van, mint az a személy, aki minden dimenzióban közepes vagy alacsony státussal rendelkezik. 

Problematikusabb a helyzet azon személyek általános státusának megítélésénél, akiknél nagyfokú a 

státusinkonzisztencia. Feltételezzük, hogy a státusinkonzisztencia kettős: kompenzáló és feszültségteremtő 

erővel bír. A kompenzáló hatás azt jelenti, hogy az egyik dimenzióban elfoglalt alacsony státust egy másik 

dimenzióban elért magasabb státus kompenzálhatja, és így objektíve átlagos általános státus jön létre annak 

ellenére is, hogy az egyén a saját kedvező státusának jelentőségét éppúgy felértékelheti, mint ahogy 

megtörténhet a kedvezőtlen státus jelentőségének felértékelése is, és így szubjektíve az átlagosnál jobbnak vagy 

rosszabbnak érezheti helyzetét. A státusinkonzisztencia feszültségteremtő hatása adódhat az objektív és 

szubjektív általános státus itt jelzett eltéréséből és önmagában az konzisztencia létéből akkor, ha a társadalom 

valóságos vagy tradicionális normarendszerében a státusok rendezettsége tekinthető általánosan elfogadottnak. 

Ezért az inkonzisztens általános státusokat akkor tudjuk; objektíve leírni, ha a kompenzációs hatások alapján 

besoroljuk őket a konzisztens státusok hierarchikus elrendeződésébe, de egyúttal az inkonzisztencia tényét is 

jelezzük. 

Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy általános státusnak nevezzük az egyénnek a sokdimenziós 

egyenlőtlenségi rendszerben elfoglalt helyét, amelyet az egyes dimenziókban elfoglalt státusok kapcsolata 

határoz meg. 

Ebből adódóan a hasonló általános státusú egyének összességét – kissé eltérően a weberi fogalomhasználattól – 

státuscsoportnak nevezzük, hiszen státusaik közössége az, ami együvé sorolja őket. A státuscsoportok 

elrendeződése a sokdimenziós egyenlőtlenségi rendszerben mindig csak konkrét empirikus elemzéssel 

állapítható meg. 
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Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy a státuscsoportok elhatárolódása mindig relatív, maguk a státuscsoportok 

pedig nem valóságos közösségek, hanem csak az egyének mesterséges – bár objektív ismérveken alapuló – 

csoportosításai. Lényegében az amerikai rétegződéskutatásban sokáig oly divatos alsó-alsó, alsó-felső stb. 

osztályokra bontás, így a Warner által használt csoportosítás határolt körül ilyen státuscsoportokat, még akkor 

is, ha osztálynak vagy rétegnek nevezték őket. Az általam használt kategóriarendszerben – mint erről a 

kővetkező lapokon részletesen szó lesz – a rétegfogalomnak más jelentése van, viszont a státuscsoportokat is a 

rétegződéskutatás igen nagy megismerési értékű leíró kategóriáinak tartom. 

Az egyén azonban a társadalmi különbségek rendszerében nemcsak mint individuum, hanem mint különböző 

közösségek tagja is részt vesz Bizonyos társadalmi különbségek . pedig egyáltalán nem bonthatók le az egyén 

szintjéig. Gondoljunk például arra, hogy az egyén anyagi életkörülményei tulajdonképpen fikció a család anyagi 

életkörülményeihez képest, hiszen a család mint fogyasztási egység az esetek nagy részében szétválaszthatatlan. 

Javakat, lakást közösen birtokolnak, az egyéni jövedelmi különbségek éppen a családnagyság és családszerkezet 

által meghatározottan válnak az anyagi életkörülményekben megnyilvánuló különbséggé. Ebből adódik néhány 

szerzőnél az a következtetés, hogy tulajdonképpen nem is lehet egyéni státusról, csak családi státusról beszélni, 

és a rétegződés „legkisebb egysége‖ nem az egyén, hanem a család. 

Gondoljunk bele azonban, hogy önmagában ez még nem túlságosan meggyőző érv, hiszen nemcsak a családra 

jellemző, hogy önállóan, oszthatatlanul státusismérvet hordoz. Például a rétegződés szempontjából vitathatatlan, 

hogy igen nagy a jelentősége a települési különbségeknek, azonban ezek sem értelmezhetők az egyén, csak a 

település szintjén, az egyén pedig éppúgy részesül ezekből a különbségekből, ahogyan a családi különbségekből 

is. 

Be kell látnunk továbbá azt is, hogy a státusismérvek szinkrón vizsgálata mellett (a diakrón vizsgálat 

szempontjaira a későbbiekben térünk ki) a kiscsaládi szervezet tömegessé válása idején két olyan szereplője van 

mindössze a családnak, akiknél a fent jelzett kétirányú közvetlen kapcsolat tömeges méretekben fennáll, a férj és 

a feleség. (Ezúttal eltekinthetünk az olyan speciális estektől, ahol a felnőtt, önálló és kialakult státusú gyerekek 

tartósan együtt élnek a szülőkkel, és így erősen meghatározzák a szülői család státusát is. A későbbiekben 

bizonyítani fogjuk, hogy – néhány igen ritka esettől eltekintve – a szülői családnak a gyermek státusára való 

hatása összehasonlíthatatlanul erősebb, mint a gyermeké a szülői családra.) Abban az időszakban, amikor 

meghatározó volt a házassági homogámia, és a feleség és a férj családi munkamegosztási pozíciója 

funkcionálisan nem különült el (magyarán a nők nem rendelkeztek a férjtől független státussal), az egyén és a 

család általános státusa lényegében nem különbözött. 

A férfi és a nő közötti munkamegosztás átalakulása és a házassági heterogámia tömegessé válása óta vált csak 

akuttá a kérdés: ha a család általános státusa különbözhet a házastársak individuális státusától, kit kell a 

rétegződésvizsgálat „megfigyelési egységének‖ tekinteni az egyént vagy a családot? Megítélésem szerint ezt a 

kérdést csak a kutatási folyamat során lehet eldönteni. Könnyen lehet ugyanis, hogy a nemek közötti 

munkamegosztás átalakulása ellenére a házassági heterogámia lényegében csak foglalkozásszerkezeti 

heterogámiát jelent, és a család tényleges társadalmi státusa lényegében nem tér el a férj és a feleség individuális 

státusától. Amennyiben így van, akkor az itt jelzett probléma a társadalmi rétegződés szempontjából irreleváns". 

Csak amennyiben ez a feltétel nem áll fenn, akkor érdemes részletesebben megvizsgálnunk az individuális és a 

családi státus szétválásának a társadalmi rétegződésre gyakorolt hatását. 

A rétegződés szempontjából releváns közösségszerveződés másik nagy típusát – az önállóan státust hordozó 

közösségek mellett – azok a közösségek jelentik, amelyekről a nominális különbségek kapcsán már szó volt. A 

társadalmi különbségek egy része önmagában kategoriális jellegű. Az egyének számára e közösségeknek 

viszonykijelölő funkciója van, és a közösségek hordozzák az individuumok együtteseinek társadalmiságát. 

Szociológiai szempontból éppen ezért nem az a tulajdonképpeni kérdés, hogy x vagy y mint individuum milyen 

státuscsoportokban helyezkedik el, hanem az, hogy a falun élő, szakmunkásiskolát végzett férfi ipari 

szakmunkások és a városi képzetlen szegények hol helyezkednek el a társadalmi egyenlőtlenségek 

sokdimenziós terében. Az individuális általános státusok hasonlósága alapján kijelölt státuscsoportokat tehát 

éppen abból a szempontból kell értelmeznünk, pontosítanunk és konkretizálnunk, hogy mennyiben írják le a 

viszonykijelölő közösségek sajátos kombinációinak helyét a társadalmi egyenlőtlenségi rendszerben. 

A rétegződés: és egyenlőtlenségkutatás metodológiai problémáinak boncolgatása ezen a ponton tehát egy újabb 

kardinális jelentőségű kérdéshez vezetett el. Ahhoz a kérdéshez; amelyet Ferge is a rétegződéskutatás egyik 

alapproblémájának tartott (Ferge 1969, 61. old.[bib_123]): névleges vagy tényleges csoportok-e a társadalmi 

rétegek? Az egyéneknek a társadalmi egyenlőtlenségi rendszerben elfoglalt helyük alapján való csoportosítását 

(tehát a státuscsoportokat) vagy pedig a társadalmi viszonyok által kijelölt tényleges csoportokat tekintjük-e 

társadalmi rétegnek? 
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A korábbiakban már idéztük Bottomore megállapítását, hogy rétegződésen az egyének és csoportok hierarchikus 

elrendeződését értjük. Az előző gondolatmenet értelmében azonban korántsem mindegy, hogy a társadalmi 

réteget a hasonló helyzetű egyének mesterséges csoportjaként vagy valódi társadalmi csoportként értelmezzük. 

Jan Szczepanski közismert megfogalmazása inkább az utóbbi felé hajlik; társadalmi réteg mindazok összességét 

jelenti, akik az adott nemzetben vagy társadalomban hasonló helyet foglalnak el ... A társadalmi rétegek 

belsőleg koherens alakulatok, már bizonyos belső kötelék által egybefűzött sokaságot alkotnak, míg a társadalmi 

és szociológiai kategóriák és a gazdasági rétegek csupán a külső megfigyelő által megkülönböztetett halmazok.‖ 

(Szczepanski 1977, 167-168. old.[bib_269]) Eszerint a társadalmi réteg az egyének összessége, de ezek az 

egyének már eleve csoportként funkcionálnak, míg a valamilyen módon külső szempontok alapján 

csoportosított egyéneket társadalmi kategóriáknak nevezi. 

Ugyanakkor a szociológiai irodalomban szép számmal találkozunk olyan megközelítésekkel, amelyek a 

rétegfogalmat az egyének egyszerű csoportosításaként kezelik. Ezeknek az elemzéseknek a logikája – többé 

vagy kevésbé komplex módon – azt a megközelítést követi, amelyet a társadalmi státusok kapcsán leírtunk, 

tehát a hasonló társadalmi státusú egyének összességét – a mi fogalmainkkal a státuscsoportot – tekinti 

társadalmi rétegnek. 

A témával foglalkozó kutatók túlnyomó többsége ezt a különbségtevést elsősorban a társadalmi struktúráról 

vallott eltérő felfogásokra vezeti vissza. Goldthorpe (1983) például az osztályszerkezetben vagy az egyszerű 

hierarchiákban való gondolkodás különbségét látja e két megközelítés mögött, és a másfajta struktúrakép 

elutasítása miatt utasítja el a marxista kutatók többsége is az egyének csoportosításán alapuló rétegfogalmat. 

Az utóbbi időben azonban kezd megérlelődni a kutatókban egy más típusú közelítés. Példaként idézzük Seppo 

Pöntinen gondolatmenetét: „A rétegződés ezen két koncepcióját, tehát a viszonyok rendszereként, illetve az 

egyének eloszlásaként közelítőket nem tekinthetjük két ideáltípusnak. Sokkal termékenyebb a 

megkülönböztetéstől a metodológiai probléma felé fordulni. Ez pedig az osztályok közötti viszonyok és az 

egyéni jellemzők közötti kapcsolat kifejtését igényli.‖ (Pöntinen 1983, 12. old.[bib_240] 

Kíséreljük hát meg ezt az összefüggést megvizsgálni! A státuscsoportok szerveződésének elemzésekor abból 

indultunk ki, hogy az egyedi megfigyelési egységek – legyen szó akár az egyes személyekről, akár a családokról 

– rendelkeznek egy általános társadalmi státussal, amely az egyenlőtlenségi rendszerben elfoglalt globális 

helyüket fejezi ki. A hasonló általános státusú egyedeket – tehát azokat, akik az egyenlőtlenségi rendszerben 

nagyjából hasonló helyet foglalnak el – neveztük státuscsoportnak. Mindeddig tehát csak két viszonylatról van 

szó: milyen az egyenlőtlenségi rendszer egy adott társadalomban, és milyen az egyedek eloszlása ebben az 

egyenlőtlenségi rendszerben. Ezt a két viszonylatot különbözteti meg újweberiánius szemlélettel Parkin a 

különböző pozíciók és az egyének ezen pozíciók közötti elhelyezkedésével (Parkin 1971[bib_235]), és marxista 

terminológiában Poulantzas a helyzetek újratermelése és a hordozó személyek (ágensek) újratermelése közötti 

disztinkcióval (Poulantzas 1978[bib_239]). 

Láttuk ugyanakkor azt is, hogy egy adott társadalom egyenlőtlenségi rendszerét, legalábbis körvonalaiban, a 

társadalmi struktúra határozza meg, és azt az egyenlőtlenségi dimenziók megfelelő kiválasztása után pusztán 

empirikus eszközökkel is feltárhatjuk, leírhatjuk. Mi határozza azonban meg az egyének megoszlását ezen 

egyenlőtlenségi rendszerben? 

Az egyének általános társadalmi státusát nyilvánvalóan befolyásolja egy sor olyan tényező, amely közvetlenül 

az egyénekhez kapcsolódik. Olyan tényezőkre gondolunk, mint képességek, tehetség, szorgalom, életút, öröklés, 

az egyén érték, életcél és magatartásminta-választásai stb. A szociológus számára magától értetődő, hogy ezek 

az „egyedi sajátosságok‖ sem függetlenek társadalmi meghatározottságoktól. Milyen képességeket értékel egy 

adott társadalom, és milyeneket nem? Az adott társadalom történeti fejlődése milyen konkrét kereteket és 

feltételeket biztosított az egyéni életutak számára? Milyen érték- és magatartásmintákat szolgáltat az egyén 

számára a társadalom? Hosszan sorolhatnánk még az itt vizsgált „egyedi sajátosságok‖ történeti-társadalmi 

összefüggéseit firtató kérdéseket. 

Számunkra azonban ezúttal az a fontos, hogy az „egyedi sajátosságok‖ közvetítésével ható történeti-társadalmi 

tényezők mellett mi határozza még meg az egyének általános státusát (státuscsoportba tartozását). Feltételezzük, 

hogy vannak olyan viszonykijelölő kategóriák (munkajellegcsoportok, települési csoportok, nemek, szegények 

és gazdagok stb.), amelyek sztochasztikus kapcsolatban vannak a státuscsoportokkal. Tehát például 

feltételezhető, hogy egyes státuscsoportokban a budapesti vezető állású értelmiségiek, más státuscsoportokban a 

városi jómódú szakmunkások, megint más státuscsoportokban az idős falusi nyugdíjas mezőgazdasági dolgozók 

lesznek felülreprezentálva, tehát népességen belüli arányuknál lényegesen nagyobb arányban képviselve. 
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Azt feltételezzük tehát, hogy az egyének általános státusát (státuscsoportba tartozását) két tényezőcsoport 

határozza meg. Egyfelől az egyedi sajátosságok, másfelől pedig az hogy az egyének milyen társadalmi 

csoportokba, társadalmi kategóriákba (viszonykijelölő kategóriákba) tartoznak. Vegyük például azt a 

státuscsoportot, amelyben az egyének minden szempontból nagyon jó vagy nagyon rossz helyzetben vannak. 

Feltételezhető, hogy a vezetők, a diplomások, a középkorúak, a városiak inkább az előnyöket, míg a 

segédmunkások, a képzetlenek, az öregek, a falusiak inkább a hátrányokat halmozó státuscsoportban fognak 

tömörülni. Az is valószínű azonban; hogy egyik státuscsoportba sem kizárólag a fenti viszonykijelölő 

kategóriákba tartozók fognak besorolódni, és az ezen kategóriákhoz tartozók közül nem mindenkit jellemez az 

előnyök vagy a hátrányok halmozódása. A viszonykijelölő kategóriák tehát nem a konkrét státuscsoportba 

tartozást, hanem annak csak valószínűségét határozzák meg, és ez a valószínűség az „egyedi sajátosságokon” 

keresztül konkretizálódik az egyes egyének esetében. 

A társadalmi rétegződés kutatóját pedig nem az érdekli elsősorban; hogy az előnyöket halmozó csoportban 

személy szerint Kovács, Nagy vagy Kiss van-e jelen, hanem az, hogy egy adott társadalomban milyen konkrét 

viszonykijelölő kategóriák biztosítanak nagyobb és kisebb esélyt az előnyök halmozódására. Nem az érdekel 

bennünket tehát elsősorban, hogy az egyenlőtlenségi rendszerben milyenek az egyének viszonyai, hanem, hogy 

milyenek ezen viszonykijelölő kategóriák viszonyai. Stanislaw Ossowski ezt a következő módon fogalmazza 

meg: „Ellentétben az olyan »mikroszerkezetekkel«, mint a családi struktúra, amelyek az egyének közötti 

viszonyok rendszerei, »társadalmi struktúráról« csak akkor beszélünk, ha az egyének csoportjairól vagy 

kategóriáiról és nem a partikuláris egyénekről van szó a rendszer elemeiként.‖ (Ossowski 1962,10. 

old.[bib_231]) 

Ebből következően a társadalmi rétegződés „alapegységei‖ vagy „építőkövei‖ nem a státuscsoportok (tehát az 

egyenlőtlenségi rendszer szempontjából hasonló helyzetű egyének összessége), hanem a viszonykijelölő 

kategóriák (tehát az emberek társadalmi viszonyait jellemző valóságos csoportosítások). 

Joggal vetődik fel a kérdés: miért van akkor egyáltalán szükség a státuscsoportok vizsgálatára a társadalmi 

rétegződés kutatásában, miért nem elegendő csak ezeket a viszony kijelölő kategóriákat elemezni? A 

rétegződéskutatások jelentős része – és így a hazai rétegződéskutatások is, Ferge Zsuzsa vizsgálatától egészen a 

mi elemzésünknek is adatbázist nyújtó 1981-1982. évi adatfelvétel Andorka Rudolf vezetésével folyó KSH-beli 

feldolgozásáig – valóban ezt a metodológiát követi. Kijelölik az általuk fontosnak tartott viszonykijelölő 

kategóriákat, ezeket tekintik társadalmi rétegnek, és a közöttük levő egyenlőtlenségek elemzésével írják le 

társadalmunk rétegződését. 

Eddigi elméleti-metodológiai megfontolásaink alapján azonban a magunk részére nem tartottuk járhatónak ezt 

az utat. Fordítsuk meg ugyanis eddigi kérdéseink sorozatát. Ne azt vizsgáljuk, hogy mitől függ a státuscsoportba 

tartozás, hanem arra kérdezzünk rá, hogy a viszonykijelölő kategóriák sokaságából mit tekintsünk társadalmi 

rétegnek. Más szavakkal fogalmazva: igaz, hogy a társadalmi rétegek valóságos csoportok, viszonykijelölő 

kategóriák, de honnan tudhatjuk, hogy mely csoportok, mely viszonykijelölő kategóriák egyúttal társadalmi 

rétegek is? 

A fentiek értelmében beszélhetünk nemek, korcsoportok szerinti, lakóhelyi, foglalkozási stb. rétegződésről. 

Hogyan viszonylanak azonban ezek az adott szempontú rétegek a társadalmi rétegekhez? Tudjuk, hogy minden 

ember igen sokfajta viszonykijelölő kategóriával jellemezhető. A társadalmi rétegek tehát éppen abban 

különböznek a foglalkozási, lakóhelyi, korcsoportok, ágazatok vagy nemek szerinti rétegződéstót, hogy olyan 

viszonykijelölő kategóriák, amelyek nem egyetlen relációban, hanem a társadalmi helyzet egésze szempontjából 

jellemzik a hozzájuk tartozókat. (Ez az igény az előbb említett másfajta metodológiájú kutatásokat is 

meghatározza, tehát például a Ferge-féle munkajellegcsoportok esetében félreértés csak foglalkozási vagy a 

munka jellege szerinti rétegződésről beszélni.) Miként tudjuk azonban meghatározni, hogy a viszonykijelölő 

kategóriák mely kombinációi tekinthetők társadalmi rétegnek? 

Ezen a ponton ismét a társadalmi struktúra elemzése nyújthat alapvető segítséget. Hiszen a struktúra elemzése 

alapján többé-kevésbé kijelölhetők azok a viszonykijelölő kategóriák, amelyek a társadalmi helyzet egésze 

szempontjából alapvetőek. A fent emlegetett másfajta metodológián alapuló kutatások éppen ezt felhasználva 

egy adott – részletesen vagy kevésbé részletesen kifejtett, esetleg csak implicite meglevő – struktúrakoncepció 

alapján választják ki a társadalmi rétegnek tekintett viszonykijelölő kategóriák kombinációit. 

Ez a módszer azonban – megítélésünk szerint – két veszéllyel jár. Egyfelől implicite direkt meghatározottságot 

feltételez struktúra és rétegződés között. Ez a direkt meghatározottság a módszer logikájából következik, 

függetlenül attól, hogy a szerző explicite vallja vagy nem. Másfelől a kapott társadalmi rétegződés csak elitéleti 

úton ellenőrizhető, tehát a mögötte meglevő struktúraelemzés minősíti. Empirikusan nem verifikálható, csak 
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illusztrálható. (Egészen más kérdés, hogy az empirikus elemzés az összehasonlításban ezen módszer esetében is 

alkalmas arra, hogy bemutassa: két különböző struktúraelemzés alapján levezetett rétegződési modell közül 

melyik áll közelebb az empirikusan is megragadható valóságos viszonyokhoz, tehát melyik magyaráz többet 

bizonyos kiválasztott társadalmi különbségekből. Ferge sokat idézett elemzésének ez volt az alapvető – és 

kiválóan teljesített – célja. Az elemzések tehát a két modell közötti különbséget bizonyították empirikusan, de 

nem magát a modellt verifikálták.) 

Vizsgáljuk meg kicsit részletesebben ezt a két problémát. Struktúra és rétegződés viszonyáról szólva a 

korábbiakban is azt hangsúlyoztuk, hogy a strukturális viszonyok hozzák létre a társadalmi rétegződést, viszont 

a rétegződés minden pillanatban mint adottság is jelen van : a társadalmi újratermelés, tehát a struktúra 

működésének feltétele. A strukturális viszonyok tehát meghatároznak egyfajta társadalmi rétegződést, 

nevezetesen a viszonykijelölő kategóriák azon kombinációit, amelyek megfelelnek a társadalmi újratermelési 

folyamatban elfoglalt hely közössége alapján létrejövő társadalmi csoportoknak. Ezen csoportképződés konkrét 

példáját jelentik a Marx által A tőkében elemzett társadalmi osztályok mint egy adott társadalmi formáció 

strukturálisan meghatározott csoportjai (Marx 1967[bib_217]). 

Ebben a marxi felfogásban a tőkés társadalom újratermelési folyamatait alapvetően az határozza meg, hogy 

elválik egymástól a politikai állam és a polgári társadalom, aminek következtében létrejön a gazdaság 

társadalomszerkezetének egyfajta meghatározó jelentőségű autonómiája, és így a termelési viszonyok válnak az 

egész társadalmi újratermelés domináns szabályozóivá. A strukturálisan meghatározott társadalmi csoportok – 

ebben az esetben az osztályok – tehát azok, amelyek a termelési viszonyok alapvető ténye, a tőke és a bérmunka 

elkülönülése által meghatározottak. (Ezt a Marx-interpretációt lásd részletesebben Kolosi 1974[bib_184] és 

Kolosi-Papp 1973[bib_187]). A probléma azonban az, hogy egy társadalmi formáció egyetlen történetileg adott 

társadalomban sem létezik tisztán. A legklasszikusabb tőkés társadalomban is jelentős népességcsoportok 

vannak, amelyek nincsenek közvetlenül és egyértelműen alávetve a társadalmi újratermelés alapvető 

viszonylatainak. Hobsbawm (1976) adatai alapján például a múlt század hatvanas éveiben - tehát a klasszikus 

kapitalizmus fénykorában, Angliában a tőkések és bérmunkások osztálya együttesen a népesség maximum 50-

60%-át tette ki. 

Még bonyolultabb a helyzet a különböző formációkat erőteljesebben vegyítő társadalmakban, és kiváltképp ott, 

ahol nem is feltételezhetünk egyetlen, formációelméleti szinten megragadható, az újratermelést szabályozó 

viszonyt. E probléma megoldására, feloldására sokfajta kísérlet született. Ezek közül talán a legelfogadhatóbb 

Wright (1982[bib_294]) megközelítése, aki az alapvető osztálypozíciók mellett a termelési módon belüli és a 

termelési módok közötti ellentmondó pozíciójú osztályokat (contradictory locations within a mode of 

production and between modes of production) különbözteti meg. 

Törekedhetünk tehát a struktúra által meghatározott csoportszerkezet empirikus operacionalizálására, a dolog 

lényege azonban az, hogy a társadalmi struktúra – mint ez a korábbiakból következik – közvetlenül viszonyokat 

és nem statisztikailag megragadható embercsoportokat határoz meg. Amikor ezekre a viszonyokra statisztikailag 

megragadható és egyértelmű népességcsoportokat, tehát rétegeket építünk rá, akkor tudatában kell lennünk 

annak, hogy itt egy másik absztrakciós szintre lépünk át, és ezen az absztrakciós szinten belül is igazolnunk kell 

megközelítésünk jogosságát. Lényegében tehát arról van szó, hogy a rétegződés ezen nem egyértelmű 

strukturális meghatározottsága miatt szükséges a rétegződési modellek empirikus verifikációja. 

Mi verifikálhat azonban empirikusan egy rétegződési modellt? A társadalmi rétegződés fogalmával felfogásunk 

szerint per definitionem – arra kérdezünk rá, hogy milyen egy adott társadalomban a népesség differenciáltsága, 

a társadalmi különbségek rendszere; az alapvető társadalmi különbségekről pedig korábban igyekeztünk 

kimutatni, hogy mindig társadalmi egyenlőtlenségeket hordoznak. Ebből logikusan adódik az a lehetséges 

következtetés, hogy rétegződési modellünket empirikusan azzal verifikáljuk, hogy menynyire képes kifejezni az 

adott társadalom leglényegesebb egyenlőtlenségeit, miként illeszkedik a társadalmi egyenlőtlenségek terére. 

A korábbiakban ugyanakkor azt is bizonyítottuk, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek rendszerét, a népességnek 

az egyenlőtlenségi rendszerben való elrendeződését a legegzaktabb módon a státuscsoportok elrendeződésével 

ragadhatjuk meg. Ezért van feltétlen szükségünk a rétegződéskutatás logikáján belül az egyenlőtlenségi rendszer 

és ezen belül a státuscsoportok modellezésére, mert így juthatunk el egy olyan eszközhöz, amely alkalmas a 

struktúra által meghatározott viszonyokból kikövetkeztetett rétegződési modell empirikus verifikálására. 

Az így levezetett rétegződésmodell és az ennek alkotóelemeit jelentő társadalmi rétegek tehát kettős kötődésűek. 

Egyfelől a társadalmi struktúra által meghatározott viszonyok alapján konstituálódnak, másfelől pedig jól 

illeszkednek a társadalmi egyenlőtlenségek terébe, tehát ki kell fejezniük a legalapvetőbb társadalmi 

egyenlőtlenségeket. 
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Mindebből most már előtűnik a rétegfogalom és így a társadalmi rétegződés egy igen konkrét értelmezési 

lehetősége. A társadalmi struktúra – mint láttuk – nem közvetlenül a rétegeket határozza meg, hanem a 

rétegződés szempontjából alapvető társadalmi viszonyokat. (Ezen strukturális viszonyok elemzésére, a 

viszonyok jellegére és kapcsolatára lásd Ferge analízisét, és különösen összefoglaló sémáját. Ferge 1982, 48-49. 

old.) 

A korábbiakban a viszonykijelölő kategóriák fogalmával éppen azokat a társadalmi különbségeket kerestük, 

amelyek ezeket a viszonyokat konkrét társadalmi csoportokban ragadják meg. Csakhogy éppen azt láttuk, hogy 

amikor a viszonyok szintjéről a népesség statisztikailag megragadható csoportjainak szintjére térünk át, akkor 

olyan absztrakciós-szint-váltás történik, amelyet valamiképp empirikusan is igazolni kell. Egyszerűbben 

fogalmazva: a struktúra elemzése alapján megragadható, hogy az emberek milyen fajta csoportosulásai 

lényegesek a társadalmi rétegződés szempontjából, az azonban nem dönthető el, hogy milyen konkrét 

csoportokat kell képeznünk. 

Elvileg elképzelhető ugyan, hogy valaki pusztán a strukturális viszonyok elemzése alapján konkrétan is 

definiálja a lényeges rétegeket. A strukturális viszonyok bonyolultságából következően azonban egy viszonylag 

alapos elemzés már olyan nagyszámú, az újratermelési folyamatban többé-kevésbé különböző helyet elfoglaló 

csoporthoz jutna el, amelyek társadalomstatisztikai, szociológiai értelemben már nem lennének rétegként 

kezelhetők. Ezért kell a különböző helyzetű csoportok sokaságából (empirikusabban fogalmazva: a lényeges 

viszonylatok mentén kijelölhető lehetséges kategorizálások teljes kombinációjából) valamilyen módon a 

tényleges társadalmi rétegeket kiválasztanunk. S mivel a társadalmi réteg, mint láttuk, a társadalmi 

egyenlőtlenségi rendszerhez is kötődik, a kiválasztásra önként adódik az a módszer, hogy e csoportok 

sokaságából azokat tekintsük egy rétegnek, amelyek az egyenlőtlenségi rendszerben hasonló helyet foglalnak el. 

Láttuk azonban azt is, hogy az egyének elhelyezkedését az egyenlőtlenségi rendszerben a viszonykijelölő 

kategóriák mellett „egyedi sajátosságaik‖ is meghatározzák. Ezért logikailag lehetetlen, hogy a viszonykijelölő 

kategóriák akár legjobb kombinációja is tökéletesen megfeleljen az egyének egyenlőtlenségi rendszeren belüli 

elrendeződésének, tehát a státuscsoportoknak. 

Ezzel pedig egy újabb feloldhatatlan módszertani problémához érkeztünk. Egyfelől az egyenlőtlenségi 

rendszerhez való illeszkedéssel akarjuk rétegződési modellünket verifikálni. Másfelől azonban tudjuk, hogy 

százszázalékos, tökéletes illeszkedés nem lehetséges. Az adott rétegződési modell és a státuscsoportok közötti 

diszkrepancia így elvileg két hatásból adódhat össze: az „egyedi sajátosságok‖ kutatásából és a rétegződési 

modell esetleges hibájából. Ennek a két hatásnak a szétválasztására pedig semmiféle empirikus módszerrel nem 

rendelkezünk. Ez pedig az empirikus verifikálás elvi lehetőségét a gyakorlatban erősen korlátozza, és egyúttal 

azt is jelenti, hogy a fenti diszkrepancia mértékét nem az „egyedi sajátosságok‖ konkrét hatásaként, hanem e 

hatás lehetséges maximumaként szabad csak értelmeznünk. 

Mindebből most már konkrétan kirajzolódott a társadalmi réteg fogalmának egy értelmezési lehetősége. 

Társadalmi rétegnek az emberek azon tényleges csoportjait, kategóriáit (tehát a viszonykijelölő kategóriák azon 

összevont kombinációit) nevezzük, amelyek tagjaik számára hasonló életesélyeket biztosítanak- a társadalmi 

egyenlőtlenségek rendszerében. 

2.1.4. 1.4 Egy lehetséges kutatási stratégia 

Az eddigiekben megpróbáltuk végiggondolni a struktúra és rétegződéskutatás néhány alapvető elméleti és 

metodológiai problémáját. Megkíséreltük néhány alapvető fogalom viszonylag konzisztens logikai rendbe 

illesztését. Korántsem feltételezzük, hogy az itt vázoltak a problémák egyetlen lehetséges megoldását jelentik, 

nem hisszük, hogy a fogalmi apparátus így, és csak így értelmezhető. Ebből következően azt sem gondoljuk, 

hogy egy konkrét társadalom szerkezetét és rétegződését csak azzal a kutatási stratégiával lehet elemezni, ami az 

eddig vázolt elméleti, metodológiai fogalmi apparátusból következik. Pusztán arra tettünk kísérletet, hogy – 

világnézeti, kutatói beállítódásunknak és felkészültségünknek megfelelően – a probléma megközelítési 

lehetőségeit végiggondoljuk, és az olvasó számára is kifejtsük a következő elemzések mögött meghúzódó 

megfontolásokat. 

A metodológiai problémák ezen végiggondolása éppen ezért nem a struktúra- és rétegződéskutatás egyetlen, 

hanem egyik lehetséges stratégiájához vezet el. Az eddigiek alapján vázoljuk ezt a lehetséges stratégiát. 

Megpróbáltuk bemutatni, hogy a struktúra és a rétegződés kutatásával két alapvetően különböző kérdésre 

felelünk, és ennek megfelelően másfajta elméleti, metodológiai és módszertani apparátus szükséges 

kutatásukhoz. Láttuk továbbá, hogy maga a rétegződésproblematika is két kérdést foglal magában: az egyének 
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elhelyezkedését az egyenlőtlenségi rendszerben és a valóságos társadalmi kategóriák, csoportok rétegződését. 

Lényegében tehát kutatási stratégiánkat három kérdéskör megválaszolására kell felépítenünk: 

a. Hogyan történik, milyen mechanizmusokon keresztül valósul meg a társadalmi viszonyok újratermelése, 

milyen a társadalom struktúrája? 

b. Melyek a lényeges társadalmi egyenlőtlenségek, milyen ezeknek a rendszere, és milyen ebben az 

egyenlőtlenségi rendszerben az egyének elrendeződése, milyen státuscsoportok írhatók le? 

c. Melyek az adott társadalomban a legfontosabb viszonykijelölő kategóriák, és ezek milyen kombinációjával 

írható le a társadalmi rétegződés? 

Az első kérdéskör megválaszolása alapvetően elméleti metodológiát és szociológiai, közgazdaságtani, 

politológiai-történeti elemzéseket igényel. A másik két kérdéskör megválaszolásához alapvetően empirikus 

orientációjú metodológia szükséges. Ugyanakkor – és ez a kutatási stratégia alapvető belső feszítőereje – a 

struktúra elemzéséhez is fel kell használnunk olyan empirikus tényeken alapuló építőköveket, melyek egy részét 

viszont éppen az egyenlőtlenség és rétegződéskutatás szolgáltathatja. Másfelől pedig a másik két kérdéskör 

empirikus vizsgálatához azért van szükségünk határozott struktúrakoncepcióra, mert van két olyan probléma, 

amely az empirikus kutatás előfeltétele: melyek a lényeges társadalmi egyenlőtlenségek és melyek az alapvető 

viszonykijelölő kategóriák egy adott társadalomban? Az alapvető ellentmondás tehát abban áll, hogy két 

különböző jellegű kutatási metodológia kölcsönösen feltételezi egymást. Nyilvánvaló, hogy ezt a circulus 

vitiosust valahogyan fel kell oldanunk. 

Az elméleti jellegű metodológiának megvan az az óriási előnye az empirikus metodológiával szemben, hogy 

elvileg tökéletes modellt lehet felállítani mindenfajta közvetlen empirikus vizsgálódás nélkül, pusztán korábbi 

elméleti és empirikus kutatások felhasználásával és újraépítésével. Empirikus kutatást azonban elméleti 

előfeltevések nélkül jól nem lehet csinálni. Már pusztán ebből a tényből is következik, hogy elemzéseinket a 

társadalmi struktúra vizsgálatával kezdjük. Nyilvánvaló azonban, hogy struktúra és rétegződés viszonyában 

éppen az előbbi a meghatározó jellegű, és ez is indokolja a struktúra alakulásának előzetes elemzését. 

Struktúra és rétegződés viszonyáról szólva már utaltunk azokra a konkrét kérdésekre, amelyekre válaszolva kell 

kísérletet tennünk a társadalmi viszonyok újratermelési mechanizmusának leírására. Kutatásstratégiai, 

metodológiai szempontból azonban két további – már többször hangsúlyozott – kérdés megválaszolását kell 

kiemelnünk: 

a. Melyek társadalmunkban azok a lényeges társadalmi egyenlőtlenségek, amelyek segítségével az 

egyenlőtlenségi rendszert modelleznünk kell? 

b. Melyek azok az alapvető viszonykijelölő kategóriák, amelyekre felépíthetjük rétegződési modellünket? 

Amennyiben ezt a két kérdést elméleti szinten – tehát a társadalmi struktúra elemzése alapján – meg tudjuk 

válaszolni (ide értve azt is, hogy a struktúraelemzés logikai láncát mindig kontrollálhatjuk azzal a kutatási 

tapasztalattal, hogy melyek az elemzésbe általában bevonandó lényeges egyenlőtlenségek és viszonykijelölő 

kategóriák), akkor ezután elemzésünk már egy viszonylag zárt empirikus logikát követhet. 

Egyfelől, az egyenlőtlenségek kapcsolatainak vizsgálatával felrajzolható a társadalom egyenlőtlenségi 

rendszere, a társadalmi státus dimenziói és az egyének státuscsoportokba való elrendeződése. Másfelől, a 

lényegesnek tűnő viszonykijelölő kategóriáknak empirikus eszközökkel megkereshető az a kombinációja, 

amelyik viszonylag jól illeszkedik a státuscsoportok terére. 

A konkrét elemzések kapcsán majd részletesen utalni fogunk azokra a módszertani problémákra, amelyek ezen 

zárt logikájú empirikus elemzésen belül adódnak, és amelyek megoldása-feloldása nem kevés módszertani 

kompromisszummal jár együtt. Ez azonban nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a kutatási folyamatnak van egy 

világosan körül- határolható szakasza, amelyben az empirikus társadalomkutatás logikája tisztán – tehát újabb 

elméleti feltételezések, empirikusan verifikálhatatlan axiómák nélkül – érvényesül. Magunk is arról beszéltünk 

ugyanis a korábbiakban, hogy elméletmentes (és ebben az értelemben értékmentes) empirikus szociológia nem 

létezik. Ennek a tételnek az elfogadása azonban a konkrét kutatási gyakorlatban sokszor elmélet és empíria 

érvényességi körének kibogozhatatlan összekeveréséhez vezet. Az itt vázolt kutatási stratégiával viszont arra 

teszünk kísérletet, hogy ezeket az érvényességi köröket metodológiailag egyértelműen elhatároljuk: kijelöljük, 

hogy mely kérdések megválaszolásához kell elméleti modelleket, hipotéziseket megfogalmaznunk, és mikortól 

nem elfogadható az empirikus kutatás hiátusainak elméleti feltételezésekkel való „betömködése‖. 
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Látnunk kell azonban azt is, hogy az itt jelzett empirikus elemzés csak az egyenlőtlenségi rendszer és az ehhez 

legjobban illeszkedő rétegződési modell leírására alkalmas. Olyan kérdésekre tud válaszolni, mint például: 

hogyan hatnak egymásra a különböző egyenlőtlenségek, mennyire hierarchikus az egyenlőtlenségi rendszer, 

milyen mértékű az egyenlőtlenségek újratermelődése, milyen népességcsoportok tekinthetők egy rétegnek, és 

melyek nem, milyen az e rétegek közötti mozgás mértéke, a társadalmi mobilitás nagysága stb.? Az empirikus 

logikán belül azonban nem megválaszolhatók az olyan típusú kérdések, mint például: mitől ilyen a társadalom, 

hogyan kezelendők ezek az egyenlőtlenségek, miként vesznek részt az elkülönülő rétegek a társadalmi 

újratermelési folyamatokban stb.? Ezeknek megválaszolásához ismét az elméleti analízis szintjére kell 

visszatérnünk, a feltárt empirikus tényeket a struktúra elemzésébe kell visszaépítenünk. 

Mindezek alapján most már sematikusan is ábrázolhatjuk kutatási stratégiánkat:        

Ez a kutatási stratégia jó néhány ponton eltér az eddig használt rétegződés- és struktúrakutatási stratégiáktól. 

Lényegében arra tesz kísérletet, hogy egyetlen gondolati láncba messze azok konzisztensen összeilleszthető 

elemeit. Marxi-hegeli a korábbi különböző elméleti, ideológiai, metodológiai megfontolásokon nyugvó 

struktúra- és rétegződéskutatások „megszüntetve megőrzését‖ próbáljuk megvalósítani. 

A korábbiakban részletesen szóltunk arról, hogy a szociológia történetében miként következett be a struktúra- és 

rétegződéskutatások kettéhasadása, és egy korábbi tanulmányomban (Kolosi 1972) arra próbáltam rámutatni, 

hogy 

 

1. ábra: A struktúra- és rétegződéskutatás stratégiai sémája 

ez a kettéválás miként függ össze különböző ismeretelméleti, ideológiai pozíciókkal. Az elmúlt tíz évben 

azonban egyre erő-sebbé vált az a meggyőződésem, hogy ez a kettéválás megszüntethető-feloldható, ha egy 

kutatási folyamaton belül jelöljük ki az adott megismerési modellek érvényességi körét. Ezt tartom az itt vázolt 

kutatási stratégia alapvető metodológiai újdonságának. 

Ugyanakkor már az eddigiekben többször utaltam arra, hogy az e kutatási stratégia keretei között végzendő 

elemzésekben is jó néhány megoldatlan problémával kell szembenéznünk. Annak érdekében, hogy már jó előre 

világosak legyenek a most következő elemzések korlátai, foglaljuk össze azt a három nagy problémakört, 

amelyeket megoldani nem, legfeljebb csak feloldani tudtunk kutatásunk során. 

Egyfelől alapvető ismeretelméleti problémát jelent az, hogy a struktúrával kapcsolatos elméleti elemzéseink 

igazságának Semmiféle immanens kritériuma nincsen. Egyfajta kvázi– igazolást jelentett ugyan az, hogy 

struktúraelméleti megközelítésünkben miként illeszkedik az empirikusan levezetett rétegződési modell, ezt 

azonban nem tekinthetjük egyértelmű bizonyítéknak. 

A modern társadalmakban ugyanis egy sor olyan mechanizmus alakult ki, amelyek megtörlik a struktúra- és az 

egyenlőtlenségi viszonyok közötti kapcsolatot: a strukturális viszonyoktól független társadalmi 

egyenlőtlenségeket produkálnak, illetve a strukturális viszonyok egyenlőtlenségteremtő hatását tompítják (Offe 

1972[bib_228]). Gondoljunk itt példaként a modern fejlett tőkés országokban a jóléti állam szerepére, a jómódú 
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munkások meglehetősen nagy tömegére vagy egyes speciális foglalkozási rétegek (orvosok, művészek, 

sportolók stb.) egyenlőtlenségi rendszeren belüli privilegizált helyzetére. 

Természetesen ilyen hatások történetileg mindig is léteztek. A rabszolgatartó privilegizált helyzetet teremthetett 

kedvenc rabszolgájának a főúri kurtizán körüli csillogás feledtethette tényleges társadalmi helyzetét. Ezek a 

privilégiumok azonban korábban inkább személyi adományként funkcionáltak, míg ma beépültek a társadalom 

egészének működésébe. Ha ez azt jelenti, hogy ezek a közvetítő mechanizmusok a modern társadalmak 

strukturális viszonyainak részévé váltak, akkor a rétegződési modell elvileg „verifikálhatja‖ a struktúra 

elemzését, de struktúrafelfogásunkat kell az eddigiekhez képest kitágítanunk. Ha azonban ez a közvetítettség 

struktúra és rétegződés egymáshoz való viszonyát módosítja – és az eddigiekben inkább ezt feltételeztük –, 

akkor elvileg is le kell mondanunk az ilyenfajta igazolás lehetőségéről 

Másfelől alapvető méréselméleti problémát jelent, hogy jó néhány társadalmi jelenség – és ami ezúttal 

bennünket közelebbről érint: jó néhány társadalmi különbség – megnyugtató mérése nem tekinthető 

megoldottnak. Az empirikus kutatás során azonban „megmért‖ jelenségnek kell tekintenünk azt is, aminél 

komoly mérési problémák vannak. Ennek feloldására, a feloldás kompromisszumos jellegéből adódó 

következményekre részletesen visszatérünk majd a későbbiekben. Előre le kell szögeznünk azonban, hogy ezt a 

kérdést is csak – jóllehet meggyőződésünk szerint az adott kontextusban elégséges módon – feloldani, de nem 

megoldani tudtuk. 

Végül alapvető módszertani problémát jelent, hogy módszertani eszköztárunkban a rendelkezésre álló 

eszközökből tudtunk válogatni, és nem a feladatókhoz tökéletesen illeszkedő eszköztárat dolgoztunk ki. A 

konkrét kutatási folyamatban ugyanis egyszerűen nincs idő arra, hogy megvárjuk minden egyes feladat 

módszertanilag abszolút korrekt megoldási eszközének – egy-egy esetben megfelelő szellemi kapacitás mellett 

is esetleg évekig tartó – kidolgozását. A konkrét elemzéseknél majd részletesen is jelezni fogjuk a nem teljesen 

megfelelő Módszertani eszközök használatából eredő korlátokat. 

E korlátok enyhítésére általánosságban csak az a lehetőség adódott, hogy az egyes elemzéseknél különböző – a 

feladatokhoz más és más szempontból nem tökéletesen illeszkedő – módszereket is felhasználjunk, és ezen 

módszerekkel kontrolláljuk egymást. Ha ugyanis több, más és más szempontból nem tökéletes módszer azonos 

vagy igen hasonló eredményre vezet, akkor remélhetjük, hogy a módszertani problémák nem torzítják el 

eredményeinket. Amikor azonban nem ez következik be, akkor majd különösen hangsúlyoznunk kell a 

bizonytalansági tényezőket. 

Kutatási stratégiánk felvázolása során tehát úgy jutottunk egy metodológiailag – reméljük – konzisztens 

megközelítési kerethez, hogy a stratégia minden megvalósítási lépcsőfokán kompromisszumokat kellett 

kötnünk. Joggal vetődik fel tehát a kérdés, hogy mennyiben tekinthetjük eredményeinket társadalmilag 

relevánsnak, ha a hozzájuk vezető út ismeretelméleti, mérési és módszertani buktatóin csak átbukdácsolni 

tudtunk. Őszintén meg kell vallanunk, hogy a relevancia erősen korlátozott még akkor is, ha tudjuk az ilyen 

őszinteség rendkívül nagy társadalompolitikai kockázatát. A kutatási folyamatot kívülről szemlélőben ugyanis 

ez a tudománytalanság, a megbízhatatlanság látszatát kelti, különösen azért, mert a tudomány önérdek-

érvényesítési folyamatában – s ebben a természettudományok járnak elöl – igen sok kutató és tudományterület 

hitette el a laikus közvéleménnyel saját egzaktságának csalhatatlanságát. A problémák tudatos vállalása – a nem 

tudás tudása – azonban egyáltalán nem a kutatási eredmények érvénytelenségére, megbízhatatlanságára mutat, 

hanem éppen hogy az érvényességi kör pontosabb kijelölésére szolgál, annak tudatosítására, hogy minden 

kutatás csak a tudomány immanens fejlődésének egy-egy állomását jelentheti. 

2.1.5. 1.5 A strukturális viszonyok körvonalai 

A korábbiakban megpróbáltam bizonyítani, hogy a társadalom rétegződése csak akkor vizsgálható, ha határozott 

koncepcióval rendelkezünk a társadalom struktúrájáról, amely naponta újratermeli a társadalmi különbségek 

rendszerét, a társadalmi rétegződést. A rétegződés empirikus vizsgálata előtt tehát körvonalaznunk kell 

társadalmunk strukturális viszonyait. Nem vállalkozhatunk e helyütt a struktúra részletes elemzésére, pusztán 

arra teszünk kísérletet, hogy felvázoljuk strukturális fejlődésünk néhány olyan konceptuális csomópontját, 

amelyekre felépíthetjük a társadalmi differenciálódás empirikus modelljét. 

Minden társadalom struktúrája történetileg meghatározott. Így jelenlegi strukturális viszonyaink is csak 

történetileg érthetők meg. Ugyanakkor a magyar társadalmi struktúra legutóbbi évszázados történeti fejlődéséről 

igen gazdag szakirodalommal és összefoglaló igényű munkákkal is rendelkezünk. Itt nemcsak a Magyarország 

története sorozat monografikus szintéziseire gondolunk, hanem olyan rövidebb összefoglaló munkákra is (Erdei 

1944[bib_119], Berend 1974[bib_90], Lackó 1979[bib_199], Orbán 1979[bib_230], Kulcsár 1980[bib_197], 
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Kolosi 1982[bib_186]), amelyek viszonylag egységes koncepcionális keretben szintetizálják mindazt, amit a 

magyar társadalmi struktúra 20. századi fejlődéséről tudunk, és amelyek elismétlése egy újabb összefoglalásként 

nem lenne túl értelmes vállalkozás. 

Éppen ezért e helyütt csak a történeti fejlődés néhány elméletileg különösen fontos szempontjára utalhatunk, 

jórészt éppen a fenti munkák alapján. Ma már eléggé széles körben elfogadott az az elsőként Erdei által 

megfogalmazott tétel, hogy a magyar kapitalizálódás megkésettsége, a feudális struktúrák továbbélése 

következtében a kiegyezéstől a második világháborúig terjedő időszak magyar társadalmi szerkezetét – a kelet-, 

kelet-közép-európai térség más társadalmaihoz hasonlóan – „kettős struktúraként‖ jellemezhetjük, amelyben 

egyaránt jelen volt a kialakuló tőkéspolgári társadalomszerkezet és a még továbbélő nemesi-úri 

társadalomszerkezet. A fent és lent dichotómiáját tehát keresztbe metszette a kéttípusú társadalom szerkezet 

kettőssége. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy viszonylag széles néprétegeknél elvált egymástól az 

osztályszerkezet által meghatározott strukturális hely és az életkörülmények differenciáltsága által 

meghatározott rétegződési hely, vagy – Hanák Péter megfogalmazásában – a státus és a pozíció (Hanák 

1980[bib_157]). 

Különös torzulások jelentkeztek a parasztság fejlődésében. A kettős struktúrából adódóan a belsőleg ugyan 

differenciált és az idők folyamán differenciálódó parasztság lényegében megőrizte osztálylétét, mezőgazdaságon 

belüli polgárosodása előtt hatalmas gátak tornyosultak, és az egész időszakban a népesség legnagyobb csoportját 

jelentette. A parasztság gazdagodó csoportjai számára azonban nemcsak a polgárosodás járt nehézségekkel, 

hanem „paraszti‖ mivoltukból adódóan a nemesi-úri társadalom felsőbb csoportjaiba sem tudtak felemelkedni, 

hiába nőtt gazdasági potenciáljuk. Ugyanakkor a parasztság alsó csoportjai is csak igen korlátozottan váltak 

munkássá, csak igen kis részük volta kapitalizálódás során földjét vesztett és munkaerejét a tőkés 

munkaerőpiacon értékesítő bérmunkás, nagyobb részük a zsellérek tényleges utódaként a parasztság alsó 

kategóriája maradt. (Ez a népes kategória ugyanakkor igen jelentős, a népesség mintegy 20%-át kitevő arányú 

volt.) A részletes analízis ugyan egy lassan változó és árnyalt differenciáltságot mutató paraszti népességet írna 

le, a lényeg azonban a parasztság differenciáltságában is egységes strukturális csoportként való továbbélése volt. 

A gyorsan növekvő munkásság ugyanakkor még a második világháború éveiben is csak a népesség egyötödét 

tette ki, belsőleg viszont igen differenciált volt. A kisipari munkásság (a munkásság egészének az időszak elején 

60, de az időszak végén is 40%-át tette ki) felső rétegei az alsó középrétegekkel hasonló helyzetben voltak, igen 

sok tekintetben modernizálódó kézművességet és nem tőkés bérmunkást jelentettek. A gyáripari munkásságon 

belül is jelentősen elkülönült a helyenként európai jellegű modern szakmunkásság (tipikus külső jelzés, hogy 

még a munkapad mellett is kalapot hord) a szakképzetlen proletár munkásoktól. 

A paraszt-munkás kettősség tükörképe volt felfedezhető az uralkodó osztályokon belül is. Volt ugyan bizonyos 

összeolvadás a nemesi-úri társadalom felső csoportjai és a kialakuló tőkésosztály között, de ennél sokkal 

jelentősebb, hogy a hatalmat nem elsősorban az ökonómiai érdekek tagolták (mint a kifejlett tőkés 

társadalmakban), hanem sokkalta inkább az uralkodó osztályok és rétegek egymástól eltérő történeti útja, ehhez 

kapcsolódó értékei és ideológiái. 

Végül a kettős struktúra igen fontos következménye, hogy a különböző középrétegek nem egyszerűen a fent és a 

lent között, hanem az előbb jelzett négy pólus (fent: úri-felső osztály, tőkések, lent: parasztság, munkások) által 

létesített strukturális tér átlóinak metszéspontjában helyezkedtek el. Itt a legélesebb a státus és pozíció elválása, 

itt a legjelentősebb a gazdasági, szociális, származási, ideológiai differenciáltság, azt is mondhatnánk, hogy a 

középrétegek hordozták legerősebben a struktúra kettős jellegét. 

Nagyon vázlatosan jellemezve ez az a társadalomszerkezet, amely a jelenbe vezető; a felszabadulás után 

kialakult társadalmi struktúra közvetlen történeti előzménye volt. Csakhogy jelen társadalmi szerkezetünk 

mégsem csak erre a történeti előzményre vezethető vissza. 

2.1.6. 1.6 A kettős történetiség 

A történeti elemzések egyik központi kérdése a történeti folyamatok kontinuitása és megszakítottsága. Ez a 

probléma pedig különös súllyal vetődik fel, ha a történeti fejlődésben kataklizmaszerű, radikális; forradalmi 

változások következnek be. 1945 tavaszán a magyar. társadalmat az jellemezte, hogy a kontinuus fejlődés révén 

létrejött hatalmi szerkezet a vesztett háború következtében teljesen szétesett; a nemzetközi politikai és katonai 

konstelláció, valamint a szétesett hatalmi szerkezet kontrollja és elnyomása alól felszabadult belső energiák 

felszínre törése következtében pedig semmiféle reális lehetősége nem volt meg a korábbi hatalmi struktúra 

rekonstrukciójának. Mindez szükségszerűvé tette az egész társadalmi szerkezet radikális átalakulását. 

Természetes volt, hogy ez elsőként a társadalom' azon szféráit érintette, ahol a kettős struktúra nemesi-úri 
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társadalma különösen határozottan érvényesült. A politikai-hatalmi szféra és az agrártársadalom forradalmi 

átalakítása már a felszabadulást követő első esztendőben alapjaiban megrengette a kettős struktúra „egyik felét‖. 

Az adott történelmi feltételek között azonban a nemesi-úri társadalom szorításából kiszabadult polgári 

társadalom is csak időlegesen és részlegesen rekonstruálódott, az 1948-1949-es hatalmi fordulat pedig még ezt a 

kontinuitást is megszakította (Berend 1974[bib_90]). 

Közismert, hogy e hatalmi fordulatot követően Magyarországon egy olyan társadalomépítési stratégia alakult ki, 

amelyik szakított az 1945-1947 közötti koalíciós időben jórészt követett népi demokratikus modellel és, 

lényegében a szocialista átalakítás Szovjetunióban létrejött modelljét kívánta megvalósítani. (Szakács 

1982[bib_265]). Mind a stratégiai vonalvezetés, mind a napi döntések szintjén egyre kevésbé a hazai történeti 

fejlődés által determinált adottságok és sajátosságok, és egyre inkább a szovjet tapasztalat, illetve ennek a napi 

feltételekhez való idomítása vált meghatározóvá, még akkor is, ha mindez időnként harsogóvá festett 

magyarkodó díszletek között zajlott, a „Petőfi kultusztól‖ a magyar sportsikerek propagandisztikus 

kihasználásáig: 

Nyilvánvaló tehát, hogy nem elegendő a magyar történeti fejlődés elemzése a kialakuló társadalmi szerkezet 

megértéséhez, hiszen a szocialista építés szovjet modelljének - importja sok vonatkozásban a szovjet-orosz 

történeti fejlődés importját is jelentette. Ezt a modellt ugyanis nem a korábban jelzett magyar kettős struktúra, 

hanem a szovjet-orosz fejlődés alakította ki. Ebben az értelemben beszélhetünk társadalmi szerkezetünk kettős 

történetiségéről.Tehát arról, hogy a hazai előzményeken túl az „eredeti szocialista újratermelési modellt‖ 

kialakító szovjet-orosz történeti fejlődés is jelen van társadalomszerkezetünkben. 

A történeti irodalomból éppúgy, mint Lenin munkáiból Meglehetősen jól ismert tény az, hogy a nagy októberi 

szocialista forradalmat követő fejlődést nemcsak a szocialista építés stratégiai célkitűzéseiben befolyásolta 

erőteljesen a konkrét orosz valóság, mindenekelőtt Oroszország igen megkésett kapitalizálódása és fejletlensége, 

hanem ugyanilyen erős volt mindennek a konkrét politikai gyakorlatra, a társadalomirányítás mechanizmusaira 

és intézményrendszerére gyakorolt hatása (Lenin 1919[bib_205]). 

Tudjuk azt is, hogy a 19. századi ellenzéki-progresszív mozgalmaknak döntő többsége nem tartotta jövőbeni 

alternatívának a polgári demokratikus politikai rendszer kiépítését (Tanár 1981[bib_273]), és ez nyilvánvalóan 

kihatott forradalom utáni fejlődésre is. Viszonylag gazdag irodalommal rendelkezünk arról is (Dolmányos 

1971[bib_115], Szamuely 1971[bib_267], Barla-Szabó 1971[bib_87], Kolosi 1974[bib_184], Krausz 

1981[bib_193]), hogy a húszas évek politikai, közgazdasági és ideológiai vitái és harcai, mindenekelőtt pedig az 

objektív gazdasági és politikai folyamatok hogyan készítették elő azt a húszas évek végén, harmincas évek 

elején megvalósult fordulatot, ami a NEP és a politikai útkeresés végét jelentette, és megszilárdított egy igen 

feszített ütemű iparfejlesztésre, extenzív akkumulációra, centralizált és monolitikus társadalomirányításra 

alapozódó újratermelési modellt, és kialakította az ennek megfelelő intézményi struktúrát. 

Nincs itt mód ezen újratermelési modell részletesebb analízisére, két lényegi elemet azonban ki kell emelnünk. 

Az egyik az, hogy a politikai szféra a társadalom lényegében minden más szféráját maga alá gyűrte (Bihari 

1982[bib_92]), és így a Politikai állam és civil társadalom kettősségének olyan megszüntetése következett be, 

amelyben a politikai szféra „felfalta‖ a civil társadalmat, annak belső tagoltságával és az abból kinövő közvetítő 

mechanizmusokkal együtt. Ennek következtében a társadalom, a gazdaság, a kultúra korlátozó mechanizmusai 

és kényszerpályái zárójelbe kerültek, ami egyfelől valóban megnövelte a politikai szféra mozgási szabadságát, 

azonban szükségszerűen termelte ki e szféra voluntarizmusának és önkényességének lehetőségét és valóságát is. 

A másik lényegi elem az újratermelési modell olyan struktúrájának kialakítása, amelyben minden lehetséges 

erőforrás feletti rendelkezés erőteljesen centralizálódott, és a politikai akaratképzés szempontjai alapján szinte 

korlátlanul átcsoportosíthatóvá vált, illetve az egyetlen korlátot az erőforrások mennyisége jelentette. Ennek a 

modellnek a sajátosságait egyfelől jól jellemzi Komai az erőforrás-korlátos rendszer fogalmával 

(1980[bib_190]), másfelől a Polányi által bevezetett redisztributív integrációs séma (1944[bib_238]) 

kategóriája. Az utóbbi kategória esetében történtek arra kísérletek, hogy a Polányi-féle integrációs sémákat a 

szocialista fejlődésre alkalmazzák (Szelényi 1980[bib_272]), itt azonban elsősorban a kialakult újratermelési 

modell sajátos redisztributív jellegét hangsúlyoznám. 

A klasszikus redisztribúciós szisztémában a termelés relatíve önálló, elkülönült, jórészt naturálgazdálkodó 

egységek keretei között történik, és a redisztribúció a terméktöbblet elvonását és újraelosztását érinti. Az eredeti 

szocialista újratermelési modellben azonban a termelőegységek hierarchikus alávetettsége és nem relatív 

önállósága határozza meg a termelési folyamatot, és a termelés feltételeinek is központi allokációja érvényesül, 

maga a termelési folyamat is központilag szabályozott a tervutasítás formájában. Ebből következően itt egy 
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olyan „integrációs sémáról‖ van szó, ahol a redisztributív logika nemcsak az elvonás újraelosztási folyamatára, 

hanem a termelés folyamatára is kiterjed. 

Ez az újratermelési modell tartalmazott egy sor diszfunkcionális elemet, és igen sok szempontból keserves 

társadalmi viszonyokat hozott létre, azonban talán nem túlzott historizálás vagy a történeti folyamatok utólagos 

racionalizálása, ha azt hangsúlyozzuk, hogy egy adott célrendszer szempontjából feltétlenül funkcionálisan 

működött. Ennek a célrendszernek éppúgy eleme volt az elmaradt, illetve csökevényes tőkés felhalmozási 

folyamat pótlása (Preobrazsenszkij 1923), és ezen keresztül a világ egyik legnagyobb ipari potenciáljának és 

erre épülő katonai potenciáljának megteremtése, a szovjet társadalom szocialista modernizációja (Kulcsár 

1980[bib_197]), mint egy szocialista típusú társadalmi berendezkedés megvalósítása és megszilárdítása, amely 

részint elkerüli a tőkés fejlődési pályát, részint már a fejlődés folyamatában megvalósít szocialisztikus-

kommunisztikus társadalmi követeléseket. 

Magyarországon – Jugoszlávia részleges kivételével a többi európai szocialista országhoz hasonlóan – a 

negyvenes évek végén a politika alapvető törekvése ennek az újratermelési modellnek a megvalósítása volt. 

Ugyanakkor azonban az is nyilvánvaló, hogy ez a modell azok között a körülmények között kezdett működni, 

amelyeket a magyar történeti fejlődés határozott meg és alakított ki, és így a konkrét megvalósulásba jelentősen 

belejátszott a hazai fejlődés is, részint az újratermelési modell logikája ellen hatva, részint pedig a hazai 

feltételek szerint módosítva azt. (Tegyük hozzá, hogy az ötvenes évek első felében inkább az előbbi, az 1956 

utáni megváltozott politikai feltételek közepette inkább az utóbbi hatás dominált.) Mindennek következtében 

nemcsak az újratermelési folyamat konkrét gyakorlata, az intézményi struktúra és a társadalmi szerkezet 

vonatkozásában, hanem az egyes emberek és csoportok konkrét életkörülményei, viselkedésmódjai és 

magatartásmintái vonatkozásában is olyan szerkezetek jöttek létre, amelyekben egyaránt jelen vannak az új 

újratermelési modell által létrehozott és az ezekbe beépült tradicionális elemek (Losonczi 1977[bib_211], 

Bánlaky 1979[bib_84], Hankiss 1982). Részletes történeti elemzések feladata az e kettős történetiség által 

meghatározott magyar fejlődés analízise. Ismertsége miatt e helyütt nem kell részletesebben szólnom a kialakult 

újratermelési modell társadalmi következményeiről sem: a kialakult tömeges méretű társadalmi mobilitásról, a 

tradicionális közösségek felbomlási tendenciáiról, az államtól való függőségi viszonyok felerősödéséről, az 

életkörülményeknek egy viszonylag alacsony szinten való nivellálódásáról, ami együtt járt egyes 

szükségleteknek (oktatás, lakás, egészségügy, tömegközlekedés, közétkeztetés stb.) meghatározott szinten való 

tömeges méretű állami kielégítésével, az egyes osztályok és rétegek számarányának, súlyának és belső 

szerkezetének átalakulásával. Elegendő talán a társadalmi szerkezetben bekövetkezett változások közül két – 

eddig kevésbé elemzett – tényezőt kiemelnünk. 

Egyrészt a már jelzett nagymérvű mennyiségi változások, a tömeges átrétegződés és mobilitás (Andorka 

1974[bib_72]) hosszú időn keresztül szinte elfedték a társadalom szerkezetének minőségi változásait. A 

„minden mozog‖ időszakában háttérbe került a mozgások és változások mögött meghúzódó társadalmi 

szerkezet, a változások közepette megszilárduló struktúrák és egyenlőtlenségek. Csak az tűnt lényegesnek, ami 

az örökölt társadalmi szerkezettel történt, a hagyományos társadalomszerkezeti elemek viszonyában 

bekövetkezhetett, és nem irányult a figyelem a kialakuló új struktúrákra. Ezt a helyzetet erősítette az az 

ideológiai meggyőződés is, hogy a szocialista fejlődés nem más, mint az öröklött osztályegyenlőtlenségek 

fokozatos megszüntetése, az egyenlőség birodalma felé vezető ugyan rögös, de egyetlen nyomvonalon vezető út 

(Kolosi 1974[bib_184]). 

Másrészt, az új típusú redisztributív modell társadalmi leképződéseként viszonylag mély elkülönülés jött létre a 

jórészt nivellált helyzetű „munkássá‖ lett tömegek (és itt másodlagossá vált, hogy ez a munkás ipari, 

mezőgazdasági vagy szellemi munkát végzett), valamint a társadalomszervező központ megszemélyesítői 

között. Mélységes félreértése azonban a helyzetnek, amikor ezt valamiféle „új osztály‖ vagy „új bürokrácia‖ 

létrejötteként értelmezik, mivel itt a személyek csak egy dologi viszony megszemélyesítői voltak, és az 

osztályképződésnek még a feltételei sem jöttek létre. Paradox módon a személyi kultusz, a mindenkire kiterjedő 

bizalmatlanság légköre és nem utolsósorban a permanens konszolidációképtelenség is csökkentette annak 

lehetőségét, hogy ez a dologi viszony társadalmi viszonnyá váljon, majd később az ötvenes évek végétől részint 

a demokratizálódás, részint az újratermelési modell lassan elinduló változása a dologi elkülönülésnek éppen 

leépítése, közvetítéses viszonnyá alakulása irányában hatott. 

Jelenlegi társadalmi szerkezetünk közvetlen történeti előzménye tehát egy olyan társadalmi újratermelési 

modell, amely: a)a politikai állam és a civil társadalom kettősségének megszüntetésére, tágabban a társadalmi 

létszférák elkülönülő differenciálódásának megakadályozására és a politikai centrumnak alávetett integrálására 

törekedett; b)célrendszerében egymás melletti elsődlegességet élvezett egy feszített ütemű gazdasági 

növekedésre, ezen belül főként az ipari potenciál bővítésére és az eredeti felhalmozás pótlására irányuló 

gazdaságpolitika, valamint a szocialista értékrendszer és a közép-kelet-európai modernizáció elemeit 
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egybeötvöző, ideológiailag legitimált társadalompolitika; c)működési mechanizmusában egy olyan új típusú 

redisztribúciót épített ki, amely szándékában a társadalmi lét újratermelésének minden erőforrására kiterjedt, 

nem pusztán a relatíve elkülönülő termelőktől elvont többlettermék újraelosztását, hanem magának a 

többlettermék létrehozásának a feltételeit is a folyamatos redisztribúció tárgyának tekintette; d)végül mindezek 

következtében elindította a társadalom osztály- és rétegszerkezetének igen radikális átalakítását, amely egyaránt 

kiterjedt a volt uralkodó osztályok megszüntetésére, a volt privilegizált helyzetű rétegek és csoportok lefelé 

nivellálására, a szocialista értékrendszernek és a modernizáció követelményének ellentmondó abszolút 

szegénység megszüntetésére, a kikényszerített tömeges méretű átrétegződésre és mobilitásra, valamint arra, 

hogy az új termelési és társadalmi viszonyokon létrejövő elkülönülések csupán dologi viszonyként 

konstituálódjanak. 

A korábbiakban láttuk, hogy ez az újratermelési modell célkitűzéseit jórészt teljesítette, diszfunkciókat, 

újratermelődő feszültségeket is kitermelve alapjában funkcionálisan működött, néhány korántsem lényegtelen 

ponton azonban jelentős ellenállásokba ütközött, és funkcionálisan olyan elemek épültek be a modellbe (a 

személyi kultusz potenciális lehetőségétől megvalósulásáig, majd politikai visszavételéig, és a hiány folyamatos 

újratermeléséig), amelyek hosszú távon az újratermelési folyamatot akadályozták, potenciális válságforrásként 

jelentkeztek. 

Az itt jelzett feszültségek és ezek nem megfelelő kezelése Magyarországon a válságot robbanássá növelték 

1956-ban, ami természetesen teremtette meg a legkülönbözőbb, akár a legkonzervatívabb elemek 

aktivizálódását is. Az 1957-től kialakuló politikai vezetés, néhány kisebb módosítástól eltekintve, a társadalmi 

újratermelési modell lényegi elemén nem változtatott (Berend 1981[bib_91]), viszont felismerte annak belső, 

immanens feszültségeit és e feszültségek kezelésének szükségességét. Így az újratermelési modell lényeges 

változatlansága ellenére radikális politikai változás következett be, amelynek lényege az a felismerés, hogy a 

szocialista modernizációt és felhalmozást nem lehet a népesség túlnyomó többsége ellenére megvalósítani, s 

amely az immanens feszültségek ellenére is képes a társadalmi rendszer egyensúlyát megtartani. Igen jól 

jellemzi az ilyenfajta szituációkat Kornai János, amikor arról ír, hogy egy társadalmi rendszer akkor is 

egyensúlyban lehet, ha polgárainak nagy része elégedetlen, de másmás okok Miatt elégedetlen, s emiatt 

egymással ellentétes irányban hatnak cselekményeik. Egyensúly jön létre, ha az ellenerők kiegyenlítik egymást, 

s – ha a belső feszültség fenn is marad – a tényleges viselkedésben tartós kompromisszum alakul ki (Kornai 

1980, 157. old.[bib_190]). (Egy későbbi időszakban végzett vizsgálatunk ezt a szituációt empirikusan is 

kimutatta. Kolosi és mások 1981.) 

Részletesebb történeti elemzések feladata ennek az újpolitikai szituációnak és gazdasági, társadalmi 

összefüggéseinek a pontos feltárása. Itt pusztán utalni szeretnénk arra, hogy az olyan közismert elemek, mint a 

felhalmozási ütem lassítása, a mezőgazdaság szocialista átszervezésénél a volt középparasztság aktív bevonása, 

a munkásosztály életkörülményeinek folyamatos figyelemmel kísérése a vezetésben a szaktudásnak a politikai 

megbízhatóság mellé egyenrangú elemként való bevitele, az „értelmiségi értékek‖ akceptálása, a fogyasztáson 

keresztüli legitimáció elemeinek megteremtése csak konkrét megvalósulását jelentette annak az általánosabb 

tendenciának amely a politika konszolidációra törekvésében és konszolidációra való képességében, 

toleranciájában ragadható meg. 

1957-től kezdődően tehát nem a társadalmi újratermelési modell, hanem annak politikai megvalósítása változott 

meg, viszont éppen ez a változás teremtette meg annak lehetőségét is, hogy amikor a hatvanas évek közepén az 

extenzív fejlesztésre épülő modell akkumulációs forrásai kezdtek kimerülni, akkor a társadalom képes legyen 

erre az újabb kihívásra a modell folyamatos – de nem töretlen – reformjának beindításával válaszolni. Már maga 

a politikai tolerancia is lehetővé tette, hogy felerősödjék a civil szféra relatív autonómiája, hogy azután a 

hatvanas évek közepétől kialakuló társadalomirányítási rendszerben „részint létrejön, részint pedig legalizálódik 

a politikai állam és a civil társadalom magántulajdontól jórészt mentes és a szocialista alapokon megszervezett 

relatív elválása, különállása‖ (Kolosi 1974, 143. old.[bib_184]). Szélesebb összefüggésben pedig ez – mint 

láttuk – azt jelenti, hogy egyértelműen érvényesülhet a társadalmi létszférák elkülönülő differenciálódása. 

2.1.7. 1.7 A gazdaság társadalomszerkezete 

Mit jelent mindez a gazdaság társadalomstruktúrája szem. pontjából? Itt két tényezőnek van kiemelkedő 

szerepe. Egyfelől az áru és pénzviszonyok nagyobb érvényesülése a gazdaság területén azt eredményezi, hogy 

megnő a gazdaságban az önszabályozó elemek jelentősége, és így a gazdálkodás célja egyre erőteljesebben nem 

pusztán a felhalmozható termékek termelésének növelése, hanem a társadalmi többlettermék növelése lesz. 

Másfelől a gazdaság intézményi struktúrájában jelentős változások következnek be, ami részint 

decentralizálódást és az egyes gazdálkodó egységek önállóságának növekedését, részint pedig azt jelentette, 
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hogy a gazdálkodó egységek és a gazdaságszervező központ között a termelési feltételek tárgyában jön létre az 

érdekegyeztetés, az úgynevezett szabályozóalku (Antal 1979[bib_82]). 

Első megközelítésre ezt a helyzetet jól jellemzi Polányi integrációs sémáit felhasználva Komai: „Polányi a 

társadalmi-gazdasági tevékenységek egyik alapvető szervezési formájának tekinti az újraelosztási 

(redisztribúciós) rendszert, amit saját gondolatmenetében szembeállít a piaccal. A reform utáni magyar 

gazdaságirányítási rendszerben egymással összefonódásban él az állami újraelosztás és a piac.‖ (Kornai 1980, 

331. old.[bib_190]) Teljesen igaz ugyanakkor, hogy ebben az összefonódásban kiemelkedő szerepe van a 

gazdaságirányító és -szervező központnak, amely a „tőle való hierarchikus függőségi viszonyokon keresztül 

integrálja az egész gazdaságot. Abból a tényből, hogy a központ alapvetően a gazdaságban keletkező 

többlettermék elvonása és újraelosztása útján érvényesíti a gazdasági növekedés ütemére és arányaira 

(súlypontjaira) vonatkozó gazdasági célokat, két dolog következik. Egyrészt, a gazdaság piacon tevékenykedő 

egységeinek (a vállalatoknak) a formálisan, jogilag is szentesített alárendeltsége... Másrészt, a központ magát a 

piacot is befolyásolja (például a preferenciát érvényesíti az árrendszerben), s ezáltal közvetve is hatást gyakorol 

a gazdasági egységek fejlődési, fejlesztési lehetőségeire.‖ (Gábor–Galasi 1981, 112-113. old.[bib_134]) 

Tehát nemcsak a piac és a redisztribúció összefonódásáról beszélhetünk, hanem részint a piaci viszonyokba 

redisztributív eszközökkel való beavatkozásról, részint pedig a kéttípusú redisztribúció összefonódásáról is, 

nevezetesen, arról, hogy a többlettermék újraelosztását végző hagyományos redisztribúció mellett, éppen a 

hierarchikus függőségi viszonyokon keresztül, fennmaradt a többlettermék létrehozásának feltételeit is elosztó 

redisztribúció. 

Mindez erőteljesen együtt járt a gazdaság intézményi struktúrájának átalakulásával. Ennek egyik legfontosabb 

eleme a gazdaságirányító és -szervező központ belső tagoltságának a kialakulása (Bihari 1980[bib_92]). 

Természetesen a központi irányítás adminisztratíve az eredeti szocialista gazdálkodási modellben is tagolt volt, 

és az egyes irányító szervek esetenként saját szempontokat és érdekeket is követtek, a tagoltság azonban 

mindvégig csak adminisztratív tagoltság volt, a részérdekek követése pedig illegitim maradt. Az új szituációban 

a központi szervek tagoltsága érdektagoltságot is jelent, az ágazati minisztériumok, a tervhivatal, a 

pénzügyminisztérium, a központi pártszervezet, a SZOT, a bankok, a megyei szervek, a TOT stb. a gazdaság- és 

társadalompolitika`legáltalánosabb céljai mellett a saját szempontjaikat is érvényesítik, illetve érvényesítésükre 

törekszenek. Az „egymást kontrolláló részérdekek és szakszerűségek‖ (Görgényi 1982[bib_149]) ezen játékának 

figyelembevétele nélkül fikció marad a gazdaságszervező és -irányító központ fogalma. 

Az elkülönült gazdasági egységek azután ebbe a viszonylatrendszerbe kapcsolódnak be, amit éppen a jelzett 

decentralizációs folyamat tett lehetővé. Igaz ugyan, hogy a hetvenes évek elején egy erőteljes recentralizáció 

volt megfigyelhető, és a decentralizáció nem a kizárólagos döntési autonómiát növelte (Laky 1980[bib_201]), 

azonban erőteljesen megnövelte a vállalatok befolyását a központi döntésekre. Ezért fogalmazhat Sós Károly 

Attila úgy, hogy közgazdasági értelemben a centralizmus nem sokat változott, viszont „annál inkább változtak a 

mechanizmus működésének társadalmi körülményei. Megnőtt az ágazati minisztériumok, vállalati vezetők 

tekintélye, társadalmi, politikai súlya.‖ (1975[bib_259]) Ennek következtében pedig a vállalati vezetés – jóllehet 

hierarchikus alárendeltségétől nem szabadult meg – önálló szereplőként lépett be az egymást kontrolláló 

részérdekek játékmezejére, míg ezen belüli súlyát éppúgy meghatározta a vezetése alatt álló vállalat 

népgazdasági jelentősége – „a centralizált nagyvállalatoknak gyakran kormányzati szerveket háttérbe szorító 

döntésbefolyásoló érdekérvényesítő képességük van‖ (Bihari 1980, 120. old.[bib_92]) –, mint a vezetők 

személyes pozíciója a politikai rendszerben. (Ezúttal csak mellékesen utalhatunk arra, hogy éppen ebből 

adódóan a vállalati vezetés nem a rábízott vállalat teljesítményében, hanem részint a vállalat népgazdasági 

súlyának, részint a vezetők személyes politikai súlyának növelésében érdekelt, és ez az alapja az egész 

népgazdaság alacsony szintű teljesítményorientáltságának.) Mindezt igen jól mutatta, hogy a hetvenes évek 

elején a kiemelt nagyvállalatok tudtak komoly politikai erővé szerveződni, és a tagolt központi irányítás egyes 

elemeivel összefogva igen hatékonyan tudták meggátolni a gazdasági reform radikális kibontakozását, még 

akkor is, ha egy évtized alatt azután a nagyvállalatok differenciálódása és így a többé-kevésbé egységes 

„reformellenes érdekcsoport‖ felbomlása következett is be (Szalai 1982[bib_266]). 

A vállalati vezetésnek az érdekekre tagolt központi irányításba önálló szereplőként való belépése felerősítette a 

vállalat szempontjából kulcsfontosságú munkásgárda indirekt feletti döntésekben. 

Kornai veszi észre igen szellemesen, hogy a szocialista gazdaságban a különböző szintű vezetők „szakszervezeti 

funkcionáriusként‖ is működnek, és minden szinten a vezetők „lefelé restriktív, felfelé közvetítő‖ magatartása 

alakul ki (Kornai 1980, 418-421. old.[bib_190]). Ebből egyelőre számunkra nem a különböző típusú funkciók 

összekeveredése a fontos (erre még visszatérünk), hanem az, hogy a vállalati vezetés nemcsak a termelés 

biztosítása miatt „vonja be‖ a kulcsfontosságú munkásrétegeket a döntési folyamatba, hanem azért is, mert a 
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felső szintű érdekegyeztetésben szükségszerűen azon munkásrétegeket képviseli, azok érdekeit közvetíti 

elsődlegesen, akik az üzemen belüli hatalmi és érdekviszonyokban is a legjobb pozíciókat foglalják el. Ezek a 

rétegek pedig megint csak a termelési folyamat szempontjából kulcsfontosságú munkáscsoportok (Héthy–Makó 

1978[bib_166]). Így jött létre a hatvanas évek közepétől a munkáselit kialakulásának egyik döntő csatornája, 

ami azután nagymértékben hozzájárult a létszámában igen megnőtt munkásság erőteljes belső 

differenciálódásához, és a munkásság sajátos hatalmi participációs formáját teremtette meg. 

A társadalmi struktúra szempontjából mindezek a változások azt eredményezték, hogy kialakult egy kettős 

viszonylatrendszer. Az egyik a kettős típusú redisztribúcióhoz kapcsolódik, és az intézményi struktúra 

tagoltsága szerint differenciálja a népességet. Ez az a viszonylatrendszer, amit a társadalmi többlettermék 

termelése és elosztása feletti rendelkezés síkjának nevezhetünk (Kolosi 1974[bib_184]), és egyaránt magában 

foglalja a funkcionális rendelkezés hierarchiáját, az intézményi szerkezet érdekcsoportokra tagolódását és a 

rendelkezési folyamatokba való közvetítéses bekapcsolódást. Ez a viszony is elsődlegesen dologi viszonyként 

definiálódik, de éppen a társadalom konszolidált fejlődése következ- 

!!! HIÁNYZIK EGY SOR !!! 

konszolidált hatalom általában megfigyelhető intellektualizálódásával (Lenski 1966[bib_207]), és a magyar 

fejlődést jellemző olyan sajátosságokkal, mint a szakelem és a politikai-hatalmi elem közeledése (Kulcsár 1980, 

267. old.[bib_197]), a vezetési és értelmiségi funkciók összeolvadása (Kolosi 1981, 122. old.[bib_185]). 

A döntési mező hierarchikus és érdekcsoportokra tagolódása ugyanakkor az értelmiség e szempontból vett 

differenciálódását erősíti, amelyet empirikus vizsgálatok segítségével kell feltárnunk, de a differenciálódás 

ellenére a társadalmi szerkezet ezen síkján még a funkcionális vezetésből kiszoruló értelmiségi csoportok 

jelentős része is, egyszerűen szaktudása és érdekérvényesítési képessége következtében, nagyjából hasonló 

közvetítéses részvételi esélyeket tud elérni, mint a korábban említett szakmunkáselit. 

A másik viszonylatrendszert a gazdasági automatizmusok világa jelenti, ahol éppen közvetlen társadalmi jellege 

következtében a munkaerőpiacnak van kiemelkedő jelentősége. Utaltunk már arra, hogy a piac és így a 

munkaerőpiac működése sem érthető meg nálunk az állami beavatkozás szerepének feltárása nélkül, tehát a 

piaci mechanizmusok strukturáló hatásának – mint magának a piacnak is – csak relatív autonómiája van. 

Ma még jórészt hiányoznak nálunk azok a kutatások, amelyek a munkaerőpiacnak a társadalmi szerkezetre 

gyakorolt hatását mutatnák be (jóllehet az utóbbi időben mindenekelőtt Sík és Galasi [1977[bib_254]] munkái 

már jelentős eredményeket hoztak), de annyi mindenképpen megállapítható; hogy a piaci mechanizmusok igen 

sok vonatkozásban másként strukturálják a társadalmat, mint az előbb jelzett redisztribúciós viszonylatrendszer. 

Ez az egyik döntő oka annak, hogy magában a gazdaság társadalomszerkezetében is jelentős inkonzisztenciák 

jönnek létre, és a strukturális egyenlőtlenségek újratermelése az egyenlőtlenségek inkonzisztenciákon keresztül 

történő feldarabolásával (ami a strukturális feszültségek inkonzisztenciákon keresztül történő feldarabolását is 

jelenti) történik meg. 

Míg a hatvanas évek közepétől kialakult szocialista gazdaság alapvető termelési viszonyaiban a redisztribúció és 

a piac így értelmezett kettőssége dominál – az előbbi prioritásával –, addig a hatvanas évek közepétől önálló 

gazdasági szférává szerveződött második gazdaság működésében a piaci elemek dominanciája figyelhető meg. 

Nincs e helyütt mód a második gazdaság kialakulásának részletesebb elemzésére, annak taglalására, hogy a 

nálunk a szocialista gazdaság szerves részévé vált második gazdaság miben különbözik a második gazdaság 

egyes elemeinek (kettős jövedelem, borravaló, túlmunkavégzés stb.) történetileg korábban is megvolt 

létezésétől, vagy a tőkés gazdaságban ma is megtalálható (és jórészt ott is az állami beavatkozás által 

létrehozott) burkolt vagy fekete gazdaságtól. Pusztán arra szeretnénk utalni, hogy a szocialista gazdaság eredeti 

modelljében egy sor olyan jellemző alakult ki (a túlcentralizáltságtól a strukturális hiányig és az alacsony 

relatívbér-színvonalig), amelyek feszültségeket és kihívásokat teremtettek a társadalommal szemben. Erre a 

kihívásra persze különböző fajta válaszok lehetnek, és abban, hogy nálunk a tömeges (a családok 70-75%-át 

érintő) második gazdaság kialakulása volt a válasz, egyaránt szerepet játszott a civil szféra relatív autonómiáját 

meghagyó politikai tolerancia, a kialakuló új társadalmi újratermelési modell és ebben a piaci mechanizmusok 

szabadabb érvényesülése, a modernizáció és az életszínvonal dinamikus emelkedése által létrejött fizetőképes 

kereslet, valamint nem utolsósorban a magyar történeti hagyományok és a történetileg meghatározott magyar 

fejlődés. 

A második gazdaság alapvető jellemzője, hogy kisárutermelő gazdaság, ami azonban jelentősen különbözik is a 

tradicionális kisárutermeléstől. Így egy viszonylag kicsi – és a legutóbbi időben sem növekedett, de 
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karakterisztikusan átformálódott – önálló kisárutermelő réteg mellett inkább az jellemző, hogy tömegesen 

kialakultak azok az egzisztenciák, amelyek az első gazdaságban betagozódnak a korábban jellemzett 

struktúrába, míg a második gazdaságban kisárutermelők, és ezen a kisárutermelői léten keresztül módosítják az 

első gazdaság társadalomszerkezetében elfoglalt helyüket. Az eddigi becsléseken alapuló vizsgálatok pedig 

erőteljesen arra mutatnak, hogy a második gazdaság és az abban való részvétel újabb inkonzisztenciákat teremt 

a gazdaság társadalomszerkezetében. 

A második gazdaság tehát a piaci viszonyok szervezte gazdaság önálló szférájává szerveződött, amely persze 

kölcsönös kapcsolatban áll az első gazdaság piaci viszonyaival. Ez a kapcsolat az első gazdaság azon, szféráival 

erősebb, amelyek maguk is erősebben kapcsolódnak a piaci viszonyokhoz. Jól mutatja ezt a mezőgazdasági 

kisgazdaságok és termelőszövetkezetek kapcsolata éppúgy, mint az, hogy az új vállalkozási formák éppen a 

piaci viszonyoknak jobban alávetett területeken (kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás) alakultak ki az első és 

második gazdaság sajátos integrációiként. 

Nem beszélhetünk ugyanilyen kapcsolatról a második gazdaság és a redisztributív szféra között. Nemcsak a 

kölcsönösség hiánya miatt nem lehet erről szó, hanem azért sem, mert a központi beavatkozás mozgástere is 

igen korlátozott a második gazdaságban, kis leegyszerűsítéssel csak az engedem-megszorítom alternatíváiban 

mozoghat, mivel a második gazdaság reakcióit a gazdaságpolitika és a társadalompolitika döntéseire nem a 

hierarchikus alárendeltség, hanem a piaci viszonyok és a személyes anyagi kényszer határozza meg. (Ezúttal 

eltekinthetünk attól a problémától, hogy a nagyvállalatok részint a számukra előnyös redisztributív viszonyok 

fenntartása, részint saját piaci esélyeik érdekében hogyan tudják a redisztributív viszonyokat felhasználni a 

második gazdaság befolyásolására, mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyen irányú kísérleteik hosszú 

távon éppen azért válnak eredménytelenné, mert a központi beavatkozásnak csak az önfelszámolásig is elmenő 

megszorító hatása lehet, amit viszont éppen a politika fent jellemzett stabilizációs törekvése csak időlegesen 

enged érvényesülni.) 

Összességében tehát azt látjuk, hogy a gazdaság társadalomszerkezetének újratermelési sémáját egy olyan „L‖ 

alak feszíti ki, ahol az „L‖ egyik szárát a redisztributív, másik szárát a piaci viszonyok jelentik. Nyilvánvalóan e 

két viszonylatrendszer sem független egymástól. Egyfelől – mint erről már szó volt – a központi beavatkozás a 

piaci viszonyokat is módosítja, másfelől azonban a piaci viszonyok, a tisztán ökonómiai kényszerűségek a 

redisztributív szféra mozgásterét is behatárolják, a központi beavatkozás autonómiájának korlátai. 

Jóllehet minden sematikus ábrázolás erős leegyszerűsítéseket tartalmaz, a szemléletesség kedvéért mégis 

érdemes megkísérelni, hogy sémába foglaljuk össze a hatvanas évek közepétől Magyarországon kialakult 

modellt. 

E gondolatmenet befejezéseként még utalnunk kell arra is, hogy a hetvenes évek végétől újabb kihívások érték – 

közismert módon – a fenti újratermelési modellt. Jóllehet a feszültségek „felparcellázása‖ továbbra is társadalmi 

stabilitást és konszolidációt biztosít, a továbbfejlődésnek – így a gazdasági növekedés újbóli felgyorsításának – 

az igénye egyre inkább azt követeli, hogy a feszített ütemű felhalmozás érdekében létrejött intézményi 

struktúrának az új célrendszer szempontjából hatástalan elemeiben módosulások következzenek be. 

A várható fejlődési folyamatok ugyan nem jósolhatók meg, a dolgok logikájából következően kívánatos 

folyamatok azonban két vonatkozásban is jelezhetők. Az egyik az első és második gazdaság ökonómiai 

integrációjának igénye, ami az első gazdaságban is a piaci viszonyok kevésbé korlátozott érvényesülésével járna 

együtt. A másik a redisztributív viszonyokban a hierarchikus döntési mező és az érdektagolt döntési mező 

között az utóbbi javára történő arányeltolódás, és az érdektagolt döntési mező intézményesültségének 

fokozódása. 
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2. ábra A gazdaság társadalomszerkezetének újratermelési sémája 

Intézményi struktúránkban ugyanis jelenleg formálisan jórészt csak funkcionális tagoltság létezik, ami mögött 

informálisan húzódik meg a tényleges érdektagoltság. Ennek részint az a következménye, amit Bihari Mihály a 

szervezetek „egymásba csúszásának" nevez (Bihari 1980, 122. old.[bib_92]), aminek példája volt, hogy a 

szakszervezetek gazdaságszervező funkciójával párhuzamosan a vállalati vezető „szakszervezeti 

funkcionárius‖-magatartása is kialakult. 

Másik következménye az, amit a „betartás demokráciájának‖ nevezhetünk, nevezetesen, hogy a legkülönbözőbb 

érdekcsoportok képesek megakadályozni az érdekeikkel ellentétes döntéseket, és így a döntések – bármennyire 

lehetetlen is ez á matematikában – a legkisebb közös nevező szintjén jönnek létre, nem az dől el 

demokratikusan, hogy mi történjék, hanem hogy mi ne történjék. 

Nyilvánvaló, hogy ez a korábbi időszakhoz képest igen jelentős demokratizálódást eredményezett, és egy 

konszolidált fejlődés követelményeinek igen jól megfelelt, viszont akadályozta a társadalom innovációs 

készségét. A fejlődés felgyorsításának igénye tehát azt követelné, hogy a „betartás demokráciája‖ minél inkább 

„demokratikus akaratképzéssé‖ alakuljon át, amihez viszont a meglévő érdektagoltság formális 

intézményesülése szükséges. 

Mindezekre a problémákra azonban még elemzésünk végén visszatérünk. Jelenleg csak a struktúra 

körvonalainak felvázolására törekedtünk, azzal a céllal, hogy ennek alapján határozzuk meg azokat a főbb 

társadalmi egyenlőtlenségeket, amelyekre elemzéseinket kiterjesztjük, illetve a struktúra alapján jelöljük ki a 

vizsgálatba bevonandó alapvető viszonykijelölő kategóriákat, egyfajta strukturális csoportszerkezetet. 

2.1.8. 1.8 Strukturális egyenlőtlenségek és csoportszerkezet 

Az eredeti szocialista újratermelési modellre egy olyan társadalomszerkezet épült, amelyet a társadalomirányító 

központ megszemélyesítői és a nivellált és „munkássá‖ tett tömegek közti dologi elkülönülés határozott meg, 

ahol a nivelláltságot elsősorban az örökölt társadalomszerkezeti egységek közti különbségek bontották meg, 

színezték. Az újratermelési modell változása több vonatkozásban, is módosított ezen a képleten. 

1. A dologi elkülönülés úgy oldódott, hogy létrejött a társadalomirányító központ belső tagoltsága, kialakultak a 

politikai állam és a civil társadalom közötti közvetítések, és ezen közvetítő csatornákon keresztül bizonyos 

társadalmi csoportok feltornászták magukat a hierarchikus függőségi viszonyok különböző szintjeire. 2. A 

népesség túlnyomó többségénél új típusú differenciálódási folyamatok indultak be. Az új típusú 

differenciálódást egyaránt jellemezte az, hogy a) felfelé differenciálódás volt, tehát a korábbi „általános 

szegénység és kiszolgáltatottság‖ szintjén való nivelláltságból való differenciált kilépést jelentette; b) együtt járt 

a tradicionális, örökölt csoportszerkezeti egységek közötti különbségek leépülésével, és c) jelentős 
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inkonzisztenciákon keresztül, tehát az egyes létszférák egyenlőtlen differenciálódásán keresztül valósult meg. 

Hiszen az inkonzisztenciák azt jelentik, hogy egyes népességcsoportok az egyik létszférában tudták jelentősen 

javítani a helyzetüket, miközben más létszférákban továbbra is „alulmaradtak‖, más népességcsoportok viszont 

éppen ezekben jutottak „feljebb‖, és a másik területen maradtak el. Ebből következően a népesség nagy 

többségére nemcsak a vertikális, hierarchikus differenciáltság a jellemző, hanem egy olyan horizontális 

differenciáltság, ahol a különböző – önmagukban vertikálisan tagolt – létszférák egymástól eltérően alakuló, 

inkonzisztens összekapcsolódásai hozzák létre a „másságot‖, a különbséget. Végül 3. egyes népességcsoportok 

kiszorultak az itt jellemzett fejlődésből, a lehetséges utak egyikén sem tudtak kilépni az „általános szegénység 

és kiszolgáltatottság‖ szintjéről. A hatvanas-hetvenes évek dinamikus fejlődése ugyan abszolút értelemben 

javította helyzetüket, az átlagos fejlődéstől azonban relatíve elmaradtak, deprivált helyzetbe kerültek (Townsend 

1979[bib_278], Ferge 1980[bib_125], Huszár 1981[bib_171], Bokor 1982[bib_96]). 

Több jel mutat ugyanakkor arra, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek abszolút nagyságrendje a negyvenes évek 

végének, ötvenes évek elejének nagy nivellációs hulláma óta lényegében nem változott, tehát a legjobb és a 

legrosszabb társadalmi helyzetek közötti távolság lényegében változatlan maradt. Feltételezzük tehát, hogy 

mindezek a változások lényegében ugyanazon a vertikumon belül következtek be (Kolosi 1982[bib_186]). 

Amennyiben ezt a hipotetikusan megrajzolt csoportszerkezeti sémát tényleges társadalmi tartalommal kívánjuk 

megtölteni, tehát egyrészt arra kérdezünk rá, hogya séma egyes elemei miként kapcsolódnak a társadalmi 

újratermelés „L” modelljéhez, másrészt azt vizsgáljuk, hogy az emberek társadalmilag és történetileg kialakult 

„természetes” csoportjai a séma mely pontjain helyezkednek el, akkor még inkább hipotézisekre, különböző 

kutatásokból levonható részkövetkeztetések logikai úton való összesítésére vagyunk utalva. 

A redisztributív viszonylatrendszerben hatalmat gyakorlók körét főként az intézményi struktúra funkcionális 

vezetői alkotják. Az 1980-as népszámlálás szerint a vezetők és irányítók teljes létszáma közel 400 ezer fő. Ha 

ebből leszámítjuk az alsó szintű vezetőket (művezetők, boltvezetők stb.), akkor is 190-200 ezer fő közötti 

különböző szintű funkcionális vezető van Magyarországon. Nyilvánvaló, hogy ez egy belsőleg minden 

szempontból erősen rétegezett népességet jelent, és különösen nagyok a különbségek a tényleges 

hatalomgyakorlás súlyában. A jelentős döntéseket meghatározóan befolyásolók létszáma nem haladja meg az 5-

10 ezer főt (országos és megyei főhatóságok, társadalmi, politikai szervek vezetői, gazdálkodó egységek és 

országos jelentőségű intézmények vezetőgarnitúrája). Az újratermelési modell belső tagoltságából következően 

a különböző közvetítő mechanizmusokon, csatornákon keresztül ennél lényegesen többen helyezkednek el a 

„hatalmi piramis‖ különböző szintjein. Ezen a ponton azonban már túl kell lépnünk a funkcionális vezetés 

körén. A döntés-előkészítési és végrehajtási folyamatban elfoglalt kulcspozíció, a speciális szakértelem, a 

politikai és á szélesebb társadalmi közvéleményre gyakorolt hatás, a személyes kapcsolatok (lett légyen szó 

családi kapcsolatról, a vezérigazgató vagy a miniszter titkárnőjéről vagy gépkocsivezetőjéről, baráti, társasági 

kapcsolatról) éppúgy forrását jelenthetik a döntési folyamatokba való bekapcsolódásnak, mint a „hivatalos‖ 

érdekvédelmi szervezetekben (párt, szakszervezet, TOT, KISZ stb.) kialakított befolyás. Nem egyszerűen a 

politológiai szakirodalomban sokszor leírt „pressure group‖-okról van szó, hiszen ezek maguk alkotják a 

„központ" már jelzett belső tagoltságát. Sokkal inkább „pressure person‖-okról beszélhetünk, ahol az egyes 

személyek érdekérvényesítő képességét (Papp 1982[bib_232]) nem intézményi funkciójuk, hanem társadalmi 

helyzetük határozza meg. 

Amennyiben ennek a társadalmi helyzetnek a konkrét tartalmára kérdezünk rá, akkor elsősorban az értelmiséget 

kell megemlítenünk. Nemcsak az értelmiségi és vezetői funkciók összeolvadásáról van szó, ami egyaránt 

kifejeződik abban, hogy a vezető állások betöltését felsőfokú végzettséghez kötve, ma már a felsőbb szintű 

vezetők túlnyomó többsége az értelmiségből rekrutálódik (szelektálódik és kontraszelektálódik), és a vezető és 

beosztott értelmiségi közötti sokszor jelentős különbség egyre inkább az értelmiségen belüli különbséggé válik 

(Kolosi 1981[bib_185]). Szó van arról is, hogy a fent jellemzett közvetítő funkciók többségét is értelmiségiek 

látják el, ami részint az értelmiségi funkciókból természetesen következik, részint azonban abból is adódik, hogy 

az intézményesített érdekközvetítő közösségek (munkásegyletek, gazdakörök, szakszervezetek, helyi 

közösségek stb.) szerepe a politikai rendszerben csökkent vagy ki sem alakult (Hankiss 1982[bib_158]). Ebből 

adódóan pedig megnőtt az egyéni érdekérvényesítések nem intézményesített kollektív érdekérvényesítéssé 

transzformálásának a jelentősége, amiben az értelmiség vitathatatlan előnyben van. (Jól példázza ezt az a 

spontán „kampány‖, ami az utóbbi időben a fiatal értelmisén helyzetének javítására irányul. Ezúttal ebben nem 

az az érdekes, hogy a fiatal értelmiség többségének helyzete valóban súlyos feszültségek hordozója, hanem 

hogy ez az egyértelműen jogos érdek képes volt a nyilvánosság előtt zajló érdekérvényesítési törekvésre 

szerveződni, míg más ugyancsak jogos helyzetjavító igények és szükségletek nem, vagy lényegesen kevésbé.) 

A különböző közvetítő csatornákon keresztül a társadalmi többlettermék termelése és elosztása feletti 

rendelkezés mechanizmusaiba különböző mértékben tud bekapcsolódni a szakmunkás elit azon csoportja, 
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amelyik helyzetét elsősorban a termelési folyamatban elfoglalt kulcspozíciók révén tudja stabilizálni. Ez a 

csoport a leginkább alkuképes a vállalati vezetéssel folyó érdekegyeztetéseken; ez foglalja el a vállalati 

társadalmi szervek kulcspozícióit, ebből rekrutálódnak a közvetlen termelésirányítók, és ez az a csoport, 

amelynek érdekeit elsősorban közvetítik a felettes szervvel szemben szakszervezeti funkcionáriusként viselkedő 

vállalati vezetők. Ennél a csoportnál éppúgy, mint az előbb jelzett, nem vezető értelmiségi rétegek egy részénél 

a tényleges társadalmi pozíciót már csak részben határozza meg a redisztributív struktúra. Viszonylag jelentős a 

szerepe a piaci, mindenekelőtt a munkaerőpiaci, a szaktudások piacán kialakult viszonyoknak. 

Tisztán a piaci viszonyok érvényesülnek annál a társadalmi csoportnál, amely a második gazdaság révén jut az 

átlagosnál lényegesen jobb helyzetbe. Az esetek nagy részében az átlagosnál jobb helyzet itt mindenekelőtt az 

anyagi viszonyokban jelenik meg, és lényegesen szűkebb azoknak a köre, akik anyagi előnyeiket másfajta 

társadalmi előnnyé képesek átváltani (Kovách–Kuczi 1982[bib_191]), és társadalmi rendszerünkből 

következően szinte teljesen kizárt az, anyagi előnyök politikai-hatalmi előnnyé való átváltsa. Ebből adódik, 

hogy a rétegződési szempontból felső rétegben szintén jelentős státusinkonzisztenciák jönnek létre – az anyagi, 

hatalmi, képzettségi, munkamegosztási státus inkonzisztenciái és ezek a státusinkonzisztenciák többé-kevésbé 

pontosan követik a „felső réteg‖ strukturálisan elkülönülő csoportjait. 

Mindebből már kitűnik, hogy a redisztributív rendszer által meghatározott társadalmi csoportok határai nem 

húzhatók meg mereven, a strukturális csoportszerkezet elemzése alapján nem végezhető el a népesség 

egyértelmű és teljes körű kategóriákba sorolása. Éppen a közvetítő mechanizmusok kialakulásából adódik, hogy 

az eddig tárgyalt csoportok „lefelé" belenyúlnak abba a körbe, amelyet úgy jellemeztünk, hogy a felső és alsó 

rétegek között helyezkedik el, azonban nem hagyományos középréteg, mert egyfelől a fizikai dolgozók 

többségét is magába szívta, másfelől pedig nem a vertikális egyenlőtlenségi rendszerekben elfoglalt középső 

hely, hanem az ezen rendszerekben elfoglalt, inkonzisztensen kapcsolódó különböző helyek társadalmi átlaga 

eredményezi azt, hogy általános státusa középen van. 

A társadalmi viszonyok újratermelése szempontjából ezt a kört alapvetően három dimenzió tagolja. Egyrészt, az 

első gazdaság szempontjából ez a népesség elsősorban munkaerőként, bérmunkásként funkcionál, strukturális 

tagoltságát is munkaerőként való tagoltsága határozza meg: gazdasági aktivitása, szakképzettsége, teljesítménye, 

ágazati és munkajelleg szerinti struktúrája, konkrét munkakörülményei. Másrészt, az újratermelési folyamatban 

való helyét erőteljesen meghatározza a második gazdaságba való bekapcsolódásának mértéke és típusa. 

Harmadrészt pedig, jelentős differenciáló tényező az előbbi két dimenzióra is kiható társadalmi környezete, 

amelybe éppúgy bele kell érteni a települési viszonyokat, mint a társadalmi megítélést és egyéni magatartást 

befolyásoló anyagi és kulturális szintet és szokásrendszert, a demográfiai és családi viszonyokat. Mindhárom 

dimenzió mentén a csoportképződési lehetőségek igen nagy száma tűnik elénk, és a kombinációs lehetőségek 

tovább bővítik a variációkat. Csak módszeres empirikus kutatás döntheti el, hogy a konkrét élethelyzetek 

sokasága a tényleges társadalmi újratermelési folyamatokban valóságos csoportokat alkot-e, s hogy milyen 

ennek a népesség túlnyomó többségét alkotó körnek a tényleges tagoltsága. Valószínűnek tűnik, hogy az elmúlt 

harminc év társadalmi fejlődése úgy hozta az átlag körüli helyzetbe ezt a népességet; hogy jórészt leépítette a 

nagy társadalmi cezúrákat okozó elkülönüléseket (munkás–paraszt, fizikai dolgozó–egyszerű szellemi dolgozó, 

bérből élő–önálló), ezzel azonban nem egyszerűen nivellált, hanem sokszínűbbé és felaprózottabbá tette a 

különbségeket, és a tradicionális különbségeket is e felaprózott különbségrendszerbe építette be. (Mert azért ma 

is társadalmilag mást jelent egy belvárosi hivatalban, mint egy műhelycsarnokban dolgozni, vagy még inkább a 

disznót almozni, még ha egy sor egyéb jellemző éppen fordított sorrendben kapcsolódik is az előbbi 

tevékenységekhez.) 

Jelenleg pusztán hipotéziseket fogalmazhatunk meg arról, hogy melyek a strukturális élethelyzetek főbb – 

korántsem teljes, és a népesség egészét magában foglaló – típusai. Nyilvánvalóan sajátos helyzetet jelent az a 

„betanított értelmiségi” lét, amely főként a középszintű szellemi dolgozókat jellemzi, de a diplomások egyes 

alsó csoportjait is magába foglalja. Strukturálisan itt egy közvetítő csoportról van szó, amely azonban nem a 

fenti értelemben az érdekérvényesítési-hatalmi szféra szempontjából közvetítő, hanem a munkafolyamatban 

foglal el főként fentről – a döntési szférák felől – a közvetlen termék-előállítás felé irányuló közvetítő 

pozíciókat. Azt is mondhatnánk, hogy ez a klasszikus értelemben vett középréteg foglalkozási státusában, 

képzettségében, anyagi életkörülményeiben egyaránt középen van, és viszonylag kis szerepet játszik a második 

gazdaságban. 

Másik típust jelentenek a szolgáltatási szféra – fizikai vagy szellemi – szakképzett dolgozói. Az előző csoporttal 

szemben ők a „piacról élnek‖, jelentősek a státusinkonzisztenciák. Ők is „polgári‖ életkörülményekre 

törekszenek, de szolgáltatói létükből adódóan korántsem „hivatalnoki‖ módon. Viszont éppen az különbözteti 

meg őket az ipari, építőipari és-mezőgazdasági szakmunkásoknak a második gazdaságba intenzíven – de a 
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főállás biztonságát sohasem veszélyeztetően – bekapcsolódó csoportjaitól, hogy életformájukban a „polgári‖ és 

nem a „jóléti munkásra‖ jellemző elemek dominálnak. 

Sajátos – és az új vállalkozási formákkal bővülő – létszámcsoportot jelentenek azok, akik elsősorban a második 

gazdaságban funkcionálnak, és ott részint szakképzettségüket, részint vállalkozói hajlamaikat kívánják 

kamatoztatni. Az első gazdaságban való részvételük vagy teljesen leépül, vagy „alibijellegűvé‖ válik, vagy csak 

a második gazdaság sajátos formáiból (szerződéses üzemeltetés, felvásárlási szerződés stb.) adódik. Ez a típus 

éppúgy jelen van a szolgáltatásban és a kisiparban, bizonyos szellemi szolgáltatásoknál, mint a mezőgazdasági 

kisgazdaságok legintenzívebb formáiban. 

Végül a szakképzettség által determinált strukturális helyzetű csoportok között jelen van az a szakmunkásság, 

amely jórészt kizárólag az első gazdasághoz kötődik, és érdekérvényesítését is ezen a csatornán keresztül 

kívánja megvalósítani. Itt elsősorban a városlakó – szolgáltatási szférában nem hasznosítható szakképzettségű – 

nagyüzemi munkásokról van szó. 

Sajátos csoportokra bomlik a szakképzettséggel nem rendelkező vagy csak alacsony szintű szakképzettségű 

munkásság (ide értve azt a 400 ezer főnyi munkásréteget is, amelyik szakmunkás-besorolással rendelkezik 

ugyan, a valóságban azonban betanított munkát végez). Ők a redisztributív szféra szempontjából szinte teljesen 

egységes tömböt alkotnak, kizárólag fizikai értelemben vett munkavégző képességük a meghatározó. Éppen 

ezért erősödik fel belső differenciáltságukban a második gazdaságba való bekapcsolódás lehetősége és típusa 

(mindenekelőtt a mezőgazdasági, az ipari, építőipari kisegítő alkalmi munkák és á teljes kimaradás különbsége), 

valamint a társadalmi környelet (mindenekelőtt a települési viszonyok) szerepe. Ebben a körben különülnek el 

sajátos altípusként a tradicionális paraszti jellegű munkát végzők (a mezőgazdasági népesség mintegy 

egyharmada), a korábbi munkás–paraszt választóvonal halvány továbbéléseként. A státusinkonzisztenciák itt – 

főként a második gazdaság, kisebb részben a nehéz fizikai munka révén – főként az anyagi életkörülményekben. 

jelentkeznek, és itt a legkisebb az esély az esetleges anyagi előnyök más típusú társadalmi előnyökre való 

átváltására. 

Erről a körről szólva befejezésül utalnunk kell arra, hogy itt nem tekintjük sajátos önálló típusnak az egyszerű 

szellemi, irodai dolgozókat, szakképzetlen kereskedelmi és szolgáltatási alkalmazottakat. Vitathatatlan ugyan, 

hogy munkájuk a társadalmi-gazdasági újratermelési folyamat szempontjából nélkülözhetetlen, és sok 

tekintetben sajátos jellegű. Az elmúlt harminc esztendőben azonban ezek a pályák szinte teljes egészében 

elnőiesedtek, és az itt dolgozók többségének tényleges társadalmi helyzetét az határozza meg, hogy a 

szakképzettségen alapuló strukturális helyzetükben differenciált férfiak feleségei (és többnyire gyermekei). Azt 

mondhatjuk tehát, hogy a gazdaság struktúrájában elkülönülnek, a társadalmi struktúra szempontjából azonban 

családjuk csoportjába tagozódnak be. 

A társadalmi szerkezetben bekövetkezett harmadik típusú változást az átlagtól elmaradó, deprivált csoportok 

körvonalazódásában jelöltük meg. Itt nem elsősorban a hagyományos, abszolút létminimumért küzdő 

szegénységről van szó – bár szórványosan ez is előfordul –, hanem arról, hogy egyes népességcsoportok több 

vonatkozásban is relatíve elmaradtak az átlagos fejlődéstől, majd minden lényeges létszférában meg vannak 

fosztva a társadalmilag átlagos szükségletkielégítéstől. Ez a népességcsoport a társadalmi újratermelés 

szempontjából állandó forrását jelenti a szükséges, de egyet len korábban elemzett csoport által sem felvállalt 

munkafunkciók teljesítésének. Léte ezért a társadalmi újratermelés szervezetéből adódó strukturális okokra 

vezethető vissza. 

Mindebből most már úgy tűnik, hogy kísérletet tehetünk a struktúra által determinált alapvető egyenlőtlenségi 

viszonyok körvonalazására. Feltételeztük, hogy társadalmi szerkezetünk alapmodelljét a redisztributív és piaci 

viszonyok kettőségével írhatjuk le. A redisztributív viszonyok részint egy hierarchikus, részint egy 

érdekegyeztető csatornán keresztül működnek, a piaci viszonyok pedig a társadalmi rétegződés szempontjából a 

munkaerőpiaci és a második gazdasági pozíciók jelentőségét emelik ki. Az ebben a viszonyrendszerben 

létrejövő társadalmi egyenlőtlenségek körét nevezzük a továbbiakban strukturális egyenlőtlenségeknek. Itt tehát 

arról van szó, hogy az egyén milyen helyet foglal el a hatalmi-érdekérvényesítési, az ehhez kapcsolódó 

munkamegosztási és az ettől elkülönülő – tisztán piaci viszonyokra épülő – második gazdasági viszonyokban, 

Ebből a szempontból tehát azoknak a viszonykijelölő kategóriáknak van kiemelkedő jelentősége, amelyek 

ezekhez a viszonyokhoz mint a népesség természetes csoportosításai kötődnek. A gazdasági aktivitás, a 

különböző beosztások, a foglalkozási és képzettségi, az ágazati és szektoriális kategóriák mellett azonban 

kérdéses az, hogy az érdekérvényesítésben és a második gazdaságban létrejönnek-e ezek a viszonykijelölő 

kategóriák, és ha igen, hogyan ragadhatjuk meg őket. 
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A korábbiakban azonban már arra is utaltunk, hogy társadalmi szempontból korántsem csak az itt jelzett 

strukturális egyenlőtlenségek tagolják a népességet. A társadalmi újratermelés folyamatában az emberek 

ugyanis nemcsak mint a termelés ágensei vannak jelen, hanem mint társadalmi létfeltételek hordozói is. Egy 

olyan társadalmi struktúra esetében, ahol a társadalmi újratermelésnek van egy formációelméleti szinten is 

kiemelhető domináns mechanizmusa – sok szempontból ilyennek tekinthetjük a klasszikus kapitalizmus 

társadalmait –, megengedhető absztrakció, hogy ezeket a társadalmi létfeltételeket (települési, anyagi, kulturális, 

életmódbeli viszonyok) a fenti strukturális egyenlőtlenségek származékos elemeinek tekintsük. 

Amikor azonban a modernizáció folyamatában felgyorsul a különböző létszférák nem konzisztens 

differenciálódása – erre korábban a struktúrafejlődés általános tendenciái kapcsán utaltunk –, akkor az-ilyenfajta 

absztrakció meglehetősen problematikussá válik. A modern közlekedés kialakulásával tömegméretekben elválik 

egymástól a lakóhely és a munkahely, ami szükségszerűen jár együtt a települési és munkamegosztási viszonyok 

elkülönülésével. A munkaidő lerövidülésével és az aktív népességen belül viszonylag egyenletes elosztásával 

lehetővé válik a szabad időben megélt életmódnak a munkamegosztási pozícióktól való relatív függetlenedése. 

A redisztributív és piaci viszonyok kettőssége által meghatározott újratermelési modellben az anyagi 

életkörülmények egy soktényezős képlet eredményeként állnak elő. 

Mindezek a példák arra utalnak, hogy a konkrét életkörülmények differenciáltságát nem lehet pusztán a 

strukturális egyenlőtlenségek következményeként, derivátumaként leírni. Vitathatatlan ugyan, hogy az 

életkörülmények oksági kapcsolatban is állnak a strukturális egyenlőtlenségekkel, de kapcsolatuk nem az ok-

okozat lineáris meghatározottságában, hanem az okok és okozatok bonyolult, soktényezős közvetítési 

rendszerében értelmezhető. Az ok-okozati lánc egyértelmű kijelölése azért is problematikus, mert a népesség 

életfeltételeinek differenciáltsága maga is erőteljesen befolyásolja a struktúra, a társadalmi újratermelés 

mechanizmusait. 

A hatalmi-érdekérvényesítési mechanizmusok hatással vannak az anyagi életkörülményekre, viszont az anyagi 

jólét adott feltételek mellett érdekérvényesítési tényezőkre is átváltható, vagy újabb érdekérvényesítési 

csatornákat nyithat meg. Az előbb utaltunk arra, hogy a lakóhelyi és munkamegosztási viszonyok tömeges 

méretekben elválnak egymástól, de a népesség térbeli szerkezete vitathatatlanul a termelés szerkezetére is kihat, 

éppúgy az első, mint a második gazdaság esetében. A szocialista gazdaság túlcentralizáltsága, permanens 

hiányjelenségei és a redisztribúció túlsúlya miatt kialakult alacsony bérszínvonal együttes „kihívására‖ jött létre 

a tömeges méretű második gazdaság, de a politikai és történeti-tradicionális tényezőkön túl az anyagi 

életkörülmények differenciáltsága és a fogyasztási minták – tehát tipikusan életkörülmény-tényezők – 

munkakínálati, készségi oldalról szintén hozzájárultak ahhoz, hogy a fenti kihívásra éppen a tömeges második 

gazdaság kialakulásával reagált a magyar társadalom. A népesség kulturális tagozódása, a kialakult 

életmódminták kínálati oldalról közismerten alapvetően befolyásolják a munkaerőpiac működését vagy az 

egyéni érdekérvényesítési képességeket. 

Nemcsak arról van tehát szó, hogy a strukturális egyenlőtlenségek és az életkörülmények egyenlőtlenségei 

közötti viszony vált közvetítésessé és soktényezős kapcsolattá, hanem arról is, hogy a struktúrát és így a 

strukturális egyenlőtlenségeket az életkörülmények egyenlőtlenségei maguk is alapvetően befolyásolják. 

Mindebből következően az egyenlőtlenségek másik nagy csoportját az életkörülmények egyenlőtlenségei 

jelentik. Az életkörülmények egyenlőtlenségei pedig lényegében azt jelentik, hogy hol, miből és hogyan élünk. 

Az ezekre az egyenlőtlenségekre felépülő viszonykijelölő kategóriák (falusiak és városiak, gazdagok és 

szegények stb.) pedig éppen azt fejezik ki, hogy az életkörülmények differenciáltsága a népesség milyen 

természetes csoportosulásait hozza létre. 

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy sok szempontból a települési különbségek maguk is strukturális 

egyenlőtlenségek, hiszen a települések piaci vagy redisztribúciós helyzete meghatározza a település nyújtotta 

életfeltételeket Ennyiben a társadalmi újratermelés egészét elemezve a települési egyenlőtlenségeket a 

strukturális egyenlőtlenségek térbeli leképeződésének is tekinthetjük. A társadalmi rétegződés analízisében 

azonban ezek az egyenlőtlenségek inkább az életkörülmények dimenziójaként jelennek meg, mint az 

életfeltételek területi determinánsai. Ez a példa is utal arra, hogy a strukturális és életkörülmény-

egyenlőtlenségek csak „elvileg‖ választhatók szét, a konkrét valóságban mindig együttesen és egymáshoz 

kapcsolódva vannak jelen. 

A társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálatában tehát a strukturális egyenlőtlenségek és az életkörülmények 

egyenlőtlenségei együttesen jelentik a kiindulópontot az empirikus analízishez. 
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3. Ferge Zsuzsa: Struktúra és egyenlőtlenségek a régi 
államszocializmusban és az újkapitalizmusban1

 

A hatvanas évek közepén arra a kérdésre kerestem választ, hogy miért nagyobbak a társadalmi 

egyenlőtlenségek, mint lenniük kellene a politika deklarált ideológiája és önképe szerint is, meg az én 

igazságérzetem szerint is. Pedig akkor – az erőszakos diktatúra évei után – nem is voltak különösebben 

szembetűnőek ezek a különbségek. A legalapvetőbb egyenlőtlenség, a hatalmi viszonyokból adódó tabu volt, a 

hatalmi szakadék következményei pedig rejtve maradtak, illetve a demokrácia és a jogállamiság akkor 

megnevezhetetlen hiányában léteztek. A fizikai és társadalmi életesélyek egyenlőtlenségeit, a gazdagság és 

szegénység tényeit nem csak a hatalom fedte el, hanem az épp akkoriban fellendülni kezdő gazdaság is. Annyi 

az akkor viszonylag kedvező politikai klímában mégis felfejthető és kimutatható volt, hogy ezek az 

egyenlőtlenségek léteznek – ezeket írta le az első rétegződéskutatás (KSH 1966; Ferge 1969). 

Ma másként merül fel számomra a régi kérdés. Úgy, hogy miért nőttek meg olyan hirtelen, olyan látványosan a 

társadalmi egyenlőtlenségek a korábbi rendszerhez képest. A dúskáló, gyakorta hivalkodó gazdagság és a 

szélsőséges nyomor a mindennapok része lett. Ez ma nem is mond ellent a politikában nagy szerepet játszó piaci 

fundamentalizmus (Soros 2002) ideológiájának, és sokak a piac természetes, alkalmasint helyeslendő 

velejárójának tekintik az új egyenlőtlenségeket. A többség igazságérzetével azonban súlyosan ütközik az 

egyenlőtlenségek elszabadulása. Az ellenérzéseket a megszokás sem enyhíti: 2001-re inkább még nőtt az a 

túlnyomó többség, amely a jelenlegi egyenlőtlenségeket túlzottnak tartja.2 Azt hiszem, az utolsó fél évszázad 

strukturális változásainak rövid áttekintése segíthet megérteni az egyenlőtlenség, szegénység és kirekesztés mai 

problémáit. 

3.1. 1. Mennyire változott a struktúra? 

A társadalom szerkezetét formáló viszonyok átalakulása sokféleképpen értelmezhető. Kolosi Tamás 

(2000[bib_309]) három megközelítésmódot különít el. Az első – weberiánusnak nevezett, de az amerikai 

rétegződéselméletekre alapozó – nézetrendszer szerint a szocialista és a tőkés társadalmak egyaránt 

hierarchikusan szervezettek, strukturáló mechanizmusaik szinte azonosak. Csupán a politikai, gazdasági és 

kulturális egyenlőtlenségi dimenziók hatásának erőssége tér el egymástól. A második felfogás – továbbra is 

Kolosi szerint – a marxista osztályszemléletet használja, és eltérően írja le a két struktúrát. E szerint "a tőkés 

társadalmakban az egyenlőtlenségek alapvetően a tulajdonlás mentén jelennek meg, míg a szocialista 

társadalmakban a >>kizsákmányoló<< osztályok helyére az állami apparátus kerül" (Kolosi 2000: 32[bib_309]). 

A harmadik megközelítés, amelyet Kolosi sajátjának tekint, illetve Szelényi felfogásával rokonít (Szelényi 

1992[bib_316]), épít a másik két felfogás elemeire, de azokat a magyar társadalomfejlődés sajátosságaihoz 

adaptálja. Így a társadalmat a redisztributív és a piaci szerkezet kettősségével írja le mindkét társadalomban. Ez 

a Kolosi-féle L-modell, illetve a Szelényi-féle kettős háromszög modell. A rendszerváltás során e "két nagy 

társadalomszervező erő" egymáshoz való aránya és funkciója változott, főként a tekintetben, hogy másként 

generálják, illetve tompítják az egyenlőtlenségeket. A két "erő" egyben két "mechanizmus" is, azaz "a 

rendszerváltást úgy foghatjuk fel, mint a két rendszerszervező mechanizmus közötti súlypont-, illetve 

arányeltolódást" (Kolosi 2000: 38[bib_309]). Ez a leírás olyan benyomást kelt, mintha a változás nem lett volna 

túl radikális. 

Valóban máig folyik a vita arról, hogy történt-e "forradalmi" változás a rendszerváltással, vagy sem. Sok múlik 

az archimedesi ponton, azaz hogy milyen szintről tekintünk a történésekre. Világtörténelmileg talán több a 

folytatás, mint a szakítás: az államszocializmusok beletartoztak a posztindusztriális felé haladó ipari társadalmi 

                                                           
1Köszönöm Deák Andreának a gondolataim tisztázásához nyújtott segítséget, Adrian Sinfieldnek a bátorítást és kiegészítéseket, 

kollegáimnak a tanulmány segítőkész megvitatását. 
2Lásd a TÁRKI 1999. évi ISSP Egyenlőtlenség felvételének adatait. Az adatfájl átadását köszönöm a TÁRKI-nak. 
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paradigmába, a posztmodern felé tartó modernitásba. A globális szinten meghatározott világrendszerek 

konstrukciójából való kiindulás esetén viszont radikális, forradalmi változást jelent, hogy az egyik rendszer 

gyakorlatilag megszűnt. Mi az utóbbi konstrukción belül maradunk, de egyetlen összetevőjére, a magyar 

társadalomra koncentrálunk. 

A következő kérdés az, hogy egyáltalán mit értünk forradalmon. Ha a modell a francia forradalom, amelyhez 

nem csak egy új társadalmi formáció feltételeinek a létrehozatala tartozik, hanem a mára teátrálisra maszkírozott 

véres erőszak is, amely fizikailag semmisíti meg a korábbi uralkodó osztály tagjait, akkor nálunk nem volt 

forradalom: "nem tetszettünk forradalmat csinálni". Ha definíciónk olyan eseménysorokra korlátozódik, 

amelyek viszonylag rövid idő alatt gyökeresen megváltoztatják a társadalmat (és a társadalmi differenciálódást) 

szervező eszméket, elveket, intézményeket, viszonyokat és szerepeket, akkor 1989 után Kelet-Közép-Európában 

végbement, itt-ott talán ma is tart, egy – többnyire "tárgyalásos" – forradalom. Hogy helyénvaló-e a forradalom 

kifejezést használni, ízlés dolga lehet. Mondandóm lényege az, hogy mélyebb strukturális változásról van szó, 

mint amilyent például az a megfogalmazás sejtet, hogy a fő rendszerszervező mechanizmusok – redisztribúció 

és piac – súlya egymáshoz képest változott. A strukturáló erők változtak. 

3.2. 2. Az államszocialista struktúra váza 

Először teszek a nyilvánosságot vállaló és még sok részletében bizonyára zavaros kísérletet arra, hogy 

újragondoljam az 1960-as évek közepén kialakított felfogásomat a társadalmi rétegződésről és struktúráról, és 

hogy megpróbáljam értelmezni a mai struktúrát. Mindezt egy olyan, rövidre szánt tanulmány keretében, 

amelynek a vállalt feladata az, hogy felmutasson valamit a mindenkori struktúrák és az egyenlőtlenségek, illetve 

a szegénység közti összefüggésekből. 

Magam (sokakkal összhangban) a struktúrát viszonyok kapcsolódásaiból formálódó rendszerként fogom fel. Az 

államszocializmus struktúrájának alapja, meghatározója a viszonylag nyugodtabb szakaszokban is a központi 

hatalom működésmódja, a központi túlhatalom által meghatározott viszonyok voltak. A hatalmi viszony teljes 

aszimmetriája valami olyasmit jelent, hogy a ténylegesen hatalommal rendelkezők igen szűk csoportja (a 

nómenklatúra vagy elit vagy talán politikai uralkodó "osztály") áll szemben a túlnyomó többséggel, amelyet 

szinte teljesen kizár a legitim hatalomhoz való hozzáférés lehetőségeiből. E kizárás eszköze a "jogi káosz", a 

jogforrási hierarchia tisztázatlansága, a jog politikai eszközként használata.3 Alkotmányosan ugyan léteznek a 

"polgári" és "politikai" jogok (Marshall 1991[bib_312]), ám az alkotmányt bármilyen alacsonyabb jogforrás, 

akár miniszteri rendelet is érvénytelenítheti. Ezzel a papíron létező jogok kiürülnek. A politikai osztály így 

autoriter módon dönt anyagi és szimbolikus források létrehozásáról, elosztásáról és újraelosztásáról, és ezek 

révén arról is, hogy az emberek vagy csoportok milyen helyet foglaljanak el mindezen színtereken. A 

teljhatalom a "fent lévők" és a többiek közti társadalmi távolságot szakadékká növeli. Valóban, a politikai 

uralkodó osztály a legtöbb kelet-európai "szocialista" országban szegregált, külön világban élt, és alig használta 

a nép számára elérhetővé tett közjavakat. Védett luxus lakótelep, külön kórház, sötét ablakos gépkocsi, külön 

üdülő, külön boltok szolgálták ki őket. Szinte az mondható, hogy felfelé rekesztették ki magukat a társadalom 

egészéből, amelynek tagjaival nem tudhattak "polgári", egyenrangú kapcsolatot fenntartani. 

Ezt a hatalmi viszonyt egy 1960 körüli kutatásban nem tudtam kezelni. Ezért elválasztottam a hatalom mint 

átfogó társadalmi viszony "társadalmi munkamegosztáshoz tartozó" aspektusát, a társadalmi jelentőségű 

döntéshozatalt és az "öncélúvá váló" kényszert és erőszakot, amikor a hatalom "elidegenedik" a társadalomtól és 

tényleges társadalmi funkcióitól. Ez utóbbi aspektusról csak annyit mondtam, hogy nem tartozik tárgyamhoz 

(Ferge 1969: 96-97[bib_303]). 

A hatalmi viszony mindazonáltal önmagában semmit nem mond arról, hogy mi volt a diktatúra további tartalma, 

hogy egyáltalán mit is akart a hatalom akarni. E kérdésre megint rengeteg válasz van a nagyhatalmi 

törekvésektől a hatalom önmagáért való birtoklásának gyönyöréig. Mindez áll az akkori abszolút hatalom 

birtokosainak jó részére, de nem igazít el abban, ami itt a mi kérdésünk, hogy hogyan akarta a hatalom alakítani, 

vagy hogyan "hagyta alakulni" a tényleges élethelyzeteket, hogy milyen egyenlőtlenségrendszer, milyen 

"rétegződés" jött így létre. A hatalmi viszony diktatórikus jellegéből nagyjából minden kiszámítható a szabadság 

sorsáról, de semmi nem következik az egyenlőtlenségek alakulására nézve. 

A hatalom céljainak megértéséhez nem tehető zárójelbe az az ideológia, amelynek nevében a konkrét célokat 

megfogalmazták. Ebből a szempontból – nagyon rövidre zárva – olyan felzárkózási, "modernizációs", 

civilizatórikus kísérletről volt szó, amelynek hivatalos ideológiája szocialista eszmék alapján próbálta volna az 

új társadalmat megszervezni. Tulajdonképpen a hatvanas években a rétegződésre vonatkozó kérdést rosszul 

                                                           
3 Köszönöm Juhász Gábornak ezt a magyarázatot. 
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tettük fel. Nem az volt a rejtély, hogy miért voltak "túl nagyok" az egyenlőtlenségek, hanem az, hogy miért 

csökkenhettek olyan jelentősen a háború előtti Magyarországhoz képest. Erre csak részben adnak magyarázatot 

a diktatórikus eszközök. Sok olyan (egyenlősítő, pontosabban egyenlőtlenségcsökkentő) folyamat és intézmény 

jelent meg, amelyek a többség társadalmi igazságosságra vonatkozó képzetének megfeleltek, és bevezetésük 

nem diktatórikus módszerekkel is lehetséges lett volna. Egyébként az egyenlőtlenség-csökkentés távolról sem 

csak az anyagi források elosztásának átalakításáról szólt, hanem jogokról, életesélyekről, érintkezési formákról, 

szimbolikus rendszerekről is. Ha Marshall kategóriáit követjük, akkor úgy tűnik, hogy a polgári és politikai 

jogok formálissá tétele vagy megszüntetése ellenére egy sor szociális és gazdasági jog – a munkához való, 

kulturális, egészségügyi, szociális, személyiségi stb. jogok – megvalósult. Azért használom az "úgy tűnik" 

kifejezést, mert nem vagyok meggyőződve arról, hogy a polgári és politikai jogok lényegi (szubsztantív) 

érvényesíthetősége nélkül lehet szociális stb. jogokról beszélni, hiszen ezek garanciáját épp a két első jogtípus 

biztosítja. Ugyanakkor egy sor munkához kapcsolódó, társadalombiztosítási, a kultúra elsajátításához 

(iskolázáshoz) való, a nőket emancipáló jog tényszerűen, szubsztantíve mégis létezett – formális 

érvényesíthetőségük maradt korlátozott. Mindenesetre a szociális jogok legitimebbek, erősebbek és nehezebben 

visszavonhatók, ha nem fentről hulló ajándékok, hanem a polgárok civil jogaik révén megharcolnak értük, és 

politikai jogaik révén megszavazzák őket. 

A változások egy része eleve többségi követelés volt, tehát legitim. Ilyen volt az 1945 utáni legelső években a 

rendies kötődések, a fensőbbség és alázat viszonyainak megszüntetésére irányuló igyekezet, és ilyen volt a 

földosztás; a későbbi években ehhez csatlakoztak a mindenki számára ingyenesen hozzáférhető közjavak, a 

jóléti redisztribúció bővítése, az úgynevezett nagy szociális ellátórendszerek kiépítése, vagy a "munkához való 

jog", még akkor is, ha a munkakötelezettség (legalábbis férfiak esetében) egyben jogkorlátozást is jelentett. Az 

egyenlősítő törekvések más része fokozatosan legitimálódott, mint mondjuk a nemek közötti egyenlőség. És 

természetesen egy sor egyenlősítő kényszer sosem vált legitimmé, le is pattantak a szabaddá váló társadalomról, 

mint például az elvtárs megszólítás, amelyet a sokszor suta urazás-hölgyezés váltott fel. Egyébként 

megszólításaink kiforratlansága is a civilizációs folyamat bakugrásaival kapcsolatos. Ezúttal egy rendies eredetű 

és férfidominanciára épülő megszólításrendszert próbáltunk polgárian horizontálissá tenni. 

Az egyenlőtlenségcsökkentés tehát ideológiai alapú hatalmi cél volt. De természetesen rengeteg egyenlőtlenség 

élt tovább vagy jött újonnan létre. Fontos kutatási kérdés volt, hogy mi is szervezi az egyenlőtlenségeket az 

adott hatalmi paradigmán belül. Az iskolázottság, a régiók, a település jellege (városiassága vagy nagysága), a 

vezető-vezetett hierarchia, a gazdasági ágazat, a jövedelem, alkalmanként a társadalmi származás külön-külön is 

sokféle egyenlőtlenséget hordoztak. Mégis szükség volt egy átfogóbb, több strukturális jelentést hordozó 

osztályozásra. A régi marxi kategóriák idejüket múlták, az új politikai társadalomképnek – a két osztály és egy 

réteg "modellnek" – sosem volt sok köze a valósághoz. A megoldást a létfenntartó foglalkozások szerepének 

újragondolásában és struktúrához kapcsolásában láttuk. 

Úgy tűnt, hogy a döntéshozatal, a fölé- és alárendeltségek, a tudás, a munka által igényelt fizikai és szellemi 

erőfeszítések, a munkakörülmények, sőt bizonyos mértékig a lakóhely és a társadalmi indulás is mind 

hozzájárultak egy – a társadalmi munkamegosztáson belüli helyet kijelölő – létfenntartó tevékenység 

formálásához. Ezt a kombinációt neveztük el "a végzett munka jellegének". Természetesen akkor is tudtuk, 

hogy a "munkajellegcsoport" nem jelent sokkal többet, mint a korábbi "társadalmi-gazdasági csoportok", vagy 

valamilyen foglalkozási csoportok átkeresztelését. Az új fogalomra azért volt szükség, hogy érzékeltesse, 

változott a csoportképzés mögöttes logikája. 

A munka jellege az egyenlőtlenségek számos dimenzióját vagy összetevőjét látszott összekapcsolni.4 Az 

osztályozás nagyjából megfelelt a társadalom "természetes" tagolódásának, azaz egy széles körben elfogadott 

társadalmi konstrukciónak is: a javasolt csoportokkal a kérdezettek azonosulni tudtak. Azt sosem állítottuk, 

hogy a munka jellege szerinti osztályozás az egyenlőtlenségek többségét megmagyarázza. A feltételezés csak 

annyi volt, hogy e csoportoknak a legtöbb egyenlőtlenség esetében jelentős magyarázó erejük lesz. 

Az empirikus kutatás eredményei a feltevést igazolták. A munkajellegcsoportok igen sok egyenlőtlenséggel 

meglehetősen szoros kapcsolatban voltak. Az is igazolódott, hogy többé kevésbé rendezett hierarchiát alkotnak. 

Sok átfedés ellenére a trendek egyértelműek voltak. Így a csoportok alkalmasak voltak egy, az 

egyenlőtlenségeket összefoglalóan bemutató társadalmi rétegződési modell kialakítására.5 

                                                           
4Ezért valószínűleg félreértésen alapul az az észrevétel, hogy e rétegződésmodell hiányossága az, hogy "egy dimenzió, a munka alapján 
próbált érvényes társadalomszerkezetet rajzolni" (Valuch 2001:24). 
5 Minthogy a rétegződéskutatás célja a hivatalos két osztály-egy réteg szemlélet cáfolata volt, nem értem azt a értelmezést, hogy a 

munkajellegcsoportokat csak azért javasolta a szociológusok egy csoportja, hogy kivédje "az osztályárulás bűnébe esés vádját" (Gyáni- 
Kövér 1998:72[bib_307]). 
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Ugyanakkor a hatalom működésmódja minden differenciálódást letompított: vagy szándékkal egyenlősített, 

vagy indirekt módon késztetett meglévő differenciák elleplezésére, a mindig meglévő spontán mozgások direkt 

vagy indirekt lefojtására. 

Ebben a megközelítésben a fokozatosan kialakuló piac egy olyan történet része, amelyet egy merev séma nem 

tesz láthatóvá. A piaci érdekek, formák, mozgások kétségkívül előretörőben voltak, de nem ezek jelezték 

egyedül, hogy a társadalom megelégelte a lefojtottságot, a korábbinál sokkal nagyobb igénye van saját 

mozgástérre. A spontán szabadságtörekvések egyre jobban beleivódtak szinte minden jelenségbe. Jelen voltak a 

hatalmi viszonyokban, a munkafolyamatokban, a formális jövedelmek melletti informális jövedelmekben és így 

tovább. A "géemkázó" szakmunkás, a pápai kereskedelmi eladó, az arisztokrata közgazda, a zsidó orvos vagy az 

Erdélyből áttelepülő asztalos "munkajellegcsoportja" a régi maradhatott, de ők maguk az önkifejezés 

lehetőségeit, régi vagy új identitásokat kezdtek nyíltan is keresni. Ezzel nyitogatták a szabadság, a spontán, s 

egyben autonóm cselekvés ajtait. A redisztribúció- piac kettőssége a kényszer és autonómia (vagy kényszer és 

szabadság) ellentétes egységéből valamit megragad a gazdaság területén. Ám épp a kettő mindenütt jelenlévő 

feszültségteli egységét, amely egyben folyamatosan változtatta a társadalom jellegét is, nem tudja kifejezni. 

Ezt a bonyolultságot és dinamikát nehéz ábrázolni. Erre a munkajellegcsoportok is alkalmatlanok. A 

diktatórikus hatalmi működés és az ez ellen feszülő szabadságkeresés játékát, amely fokozatosan 

megváltoztatta, szakaszokra tagolta a rendszert magát is, nem tudom egyetlen egyszerű sémában ábrázolni. A 

munkajellegcsoportok is csak egy – szerintem alapvető és a struktúrát megérteni segítő – rétegződés leírására 

jók. A rétegződés és struktúra közti viszonyt (amelyet korábban nem tudtam kezelni, és homályban hagytam) 

mégis igyekszem valamennyire szemléltetni az 1. ábrában. Itt a hatalmat (értsd, a diktatórikus hatalmat) a 

társadalmi munkamegosztáson kívülre és föléje helyeztem, jelezve, hogy mintegy satuként szorítja a 

társadalmat. Ezzel igyekszem érzékeltetni a hatalom társadalommeghatározó, társadalomtól elkülönülő és 

társadalmat lefojtó jellegét. 

3.3. 3. Az egyenlőtlenségek alakulása az államszocializmusban – 
példák 

A hatvanas évek idézett kutatásai bemutatták, hogy mit jelentett a munka jellege szerinti rétegződés 1962-ben. A 

későbbi kutatások számos társadalmi változást leírtak. Kevés olyan elemzés volt azonban, amely az 

egyenlőtlenségek alakulását a hatvanas évekkel összehasonlítható módon vizsgálta volna. Az 1-5. táblázatok 

adatai azonos rétegződési kategóriákkal világítják meg a változást. Amennyire tudom, ezek az összehasonlító 

adatok itt most először jelennek meg.6 Felvillantják a modernizációs-civilizációs kísérlet kétségtelen sikerét 

bizonyos területeken. Bebizonyosodott, amit az 1982-es vizsgálatnál előfeltevésként megfogalmaztunk (Várnai 

1982[bib_320]), hogy a teljes struktúra feljebb csúszott, és a társadalmi távolságok a legtöbb területen 

csökkentek. 

Az 1. táblázat az iskolázottság gyors növekedését mutatja, a 2. táblázat pedig a társadalmi munkamegosztás 

gyors, habár felemás modernizálódását (Andorka 1997). Az ellátottsági mutatók, fogyasztási szintek jelentősen 

javultak. A lakáshelyzet ugrásszerű javulását és az egyenlőtlenségek 1962 utáni további csökkenését a 3. és 4. 

táblázat vázolja. Az 5. és 6. táblázat néhány kulturális szokás vagy gyakorlat hasonló jellegű változását mutatja 

be. A jövedelmek változása ugyanezt a tendenciát mutatja. Ebben az esetben sejthető, hogy a jövedelmi olló 

ilyen összeszorítása feszültségeket generálhatott, hiszen ellentétes volt mind az erősebb csoportok érdekeivel, 

mind a globális szinten erősödő (neoliberális) ideológiákkal, mind a nemzetközi gyakorlattal (7. táblázat). A 

munkajellegcsoportok mind 1960, mind 1980 körül a jövedelemszórásból keveset (húsz százalék körüli, majd 

ennél is kisebb arányt) magyaráztak. A lakásminőség esetében a magyarázó erő nagyobb, bár szintén csökkenő 

volt, a kulturális szintnél azonban mindig jelentős és növekvő (49 és 56 százalék). 

A strukturális változások elemeként értelmezhető a nők és a romák (itt adatokkal nem illusztrált) helyzetének 

javulása iskolázási, foglalkoztatási, jövedelmi szempontból. Igaz, mindkét csoport esetében a munka révén 

történő "emancipálás" kétélű jelenség volt. A nők esetében azért, mert miközben a nők jogai kétségkívül 

erősödtek, miközben nőtt a kereső nők iskolázottsága és jelenléte a felsőbb régiókban, vezetők és értelmiségiek 

                                                           
6A MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete Kolosi Tamás vezetésével nagy léptékű, 16000 fős mintát felölelő felvételt hajtott végre 

1982-ben, az ún. rétegződés-modell vizsgálatot. Engem a felvételt követően felkértek, hogy Várnai Györgyivel együtt hasonlítsuk össze az 

1982. évi eredményeket az 1962. évi rétegződési adatokkal. A munkát nagyon megnehezítette, hogy az 1982. évi vizsgálat nem építette bele 
a kutatási tervbe az 1962-ben használt kategóriákat és kódokat. Várnai Györgyi megfelelően átdolgozta az anyagot, és az összehasonlító 

tanulmány néhány fejezetét meg is írta. Az én fejezeteim azonban (az MTA Szociológiai Intézetében induló más munkák miatt) nem 

készültek el. Az itt közölt adatok Várnai Györgyi kéziratából származnak, s itt szeretném neki megköszönni a felhasználás lehetőségét és az 
elvégzett óriási, végül miattam kiaknázatlanul maradt munkát. 
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között is, a legrosszabb pozíciókban, elsősorban a segédmunkások között, a nők többséggé váltak. A cigányok 

esetében hasonló típusúak voltak a változások, de kevesebb pozitív elemmel. Igaz, a romák túlnyomó többsége 

– a férfiak több mint nyolcvan, a nők mintegy hatvan százaléka – bekapcsolódott a rendszeres jövedelemszerző 

munkába. Sokan új, bár rossz minőségű lakáshoz jutottak. A gyerekek többsége óvodába került. Mindezzel 

elindultak felfelé egy modernizációs-civilizációs lejtőn. Képzettségük azonban nem követte a foglalkoztatás 

bővülését, s ezért csak a foglalkozási hierarchia legalsó lépcsőiig jutottak el, többségük segéd- vagy betanított 

munkás lett. 

Igaz, a hatalmi szakadékot nem tudtuk mérni, de a diktatúra puhulásával ennek az ároknak a mélysége is 

feltehetően csökkent. Ugyanakkor a rendszer bizonyos szempontokból alul nyitott maradt. Az állampolgár 

fogalma és valósága hiányzott, a politika csak a munkavállalót tekintette a társadalom elfogadható tagjának. 

Akik bármilyen okból nem váltak munkavállalóvá (mert túl távol voltak mindentől, vagy egyedül neveltek 

gyereket), nem is számíthattak semmilyen közsegítségre. 

Összefoglalva az eddigieket, a strukturális viszonyokat egyszerre alakította a diktatórikus hatalmi viszony, a 

közjólétet növelni, az egyenlőtlenségeket csökkenteni akaró domináns ideológia, ezzel összefüggésben a 

magántulajdon hiánya és a létfenntartó foglalkozásokat kijelölő viszonyok rendszere. Nem hiszem, hogy ez 

osztálystruktúra volt, bár a "politikai uralkodó osztály" létezett. Azt hiszem, leginkább rétegezett struktúraként 

fogható fel, a munkajellegcsoportok alapján meghatározott rétegekkel, amelyek empirikusan leírhatók voltak. A 

kapott társadalmi tagolódás érthető volt, és egybehangzott az emberek mindennapi tapasztalataival. Másként, a 

csoportok nem mesterségesen képződtek, s illeszkedtek az emberek társadalmilag konstruált, de csak részben 

rájuk kényszerített identitásképéhez. Noha a rendszer számtalan öröklött és új differenciálódással működött, 

egészében a struktúra lefojtott maradt: a spontán mozgások, spontán érdekérvényesítések, saját 

identitásvállalások fokozatosan és némi sikerrel tágítani igyekeztek a falakat. Ám a spontaneitás és autonómia 

korlátai még a puha diktatúra éveiben is erősek maradtak. 

3.4. 4. Szegénység az államszocializmusban 

Az ország a hatvanas években még szegény volt. Ez a források viszonylag egyenletes eloszlása mellett a 

hatvanas évek végén is még azt jelentette, hogy a szűkösség általános volt, harminc-negyven százalék volt 

nagyon szegény, és gazdagnak csak a politikai elit és annak közvetlen kedvezményezettei voltak tekinthetők. 

A hatvanas évek végétől bekövetkező jelentős gazdasági növekedés nagyon gyorsan lecsurgott a 

foglalkoztatásszélesedés, az univerzális ellátások bővülése, az elemi szükségletek fedezését az alacsony 

jövedelmek ellenére lehetővé tévő (mesterséges) árrendszer stb. révén. Minden ilyen eszköznek voltak 

negatívumai is. A "teljes foglalkoztatás" például arra épült, hogy elvileg és jogilag a létfenntartás csak munkával 

lehetséges. E megkötések mellett viszont a foglalkoztatás kereteit olyan tágra szabta a politika, hogy lehetett 

munkát találni. Ama képzetlen emberek többsége is helyet talált, akiket egy kizárólag termelékenységre és 

profitra orientált társadalom "foglalkoztathatatlannak" (unemployable) szokott ítélni. A nyolcvanas évek 

közepére az abszolút szegénység visszahúzódott, a relatív szegénység (az átlag fele alatt élők aránya) körülbelül 

öt százalékra zsugorodott. Ahogyan az általános szűkösség csökkent, úgy vált egyre világosabbá, hogy a 

differenciálás "spontán" mozgatóerőit a hatalmi akarat nem tudhatta megszüntetni. Kitűnt, hogy a kulturális és 

szociális tőkék generációk közötti átörökítése fennmaradt, s az egy generációval korábbi jó helyzet, alkalmasint 

egy generáció elsüllyesztése után, felszínre tör (MTA Szociológiai Kutató Intézet 1984). Akkor vált az is 

világossá, hogy a szegénység nem szűnt meg, s hogy a szegénységből kitörés esélyei történelmileg-

társadalmilag meghatározottan nagyon eltérőek. A hetvenes és nyolcvanas években végzett kutatások sok 

oldalról felhívják a figyelmet a társadalmi mobilitási csatornák záródására, az egyenlőtlenségek, szegénység és 

kirekesztés kockázataira. Ezzel együtt, amíg többé-kevésbé épen fennmaradtak a teljes foglalkoztatás, a 

munkajogok, az ártámogatási rendszer, az univerzális szolgáltatások és a közel univerzális ellátások, illetve 

korlátozott maradt a magántulajdon lehetősége, addig az egyenlőtlenségek csak lassan nőttek, jobbára a 

hetvenes évek közepétől. 

Kutatásokra utalok, holott manapság közhellyé vált, hogy az előző rendszer ideológiai okokból tabusította a 

szegénységet, s ezért nem történtek kutatások sem. Az állítás első fele igaz, a második azonban nem egészen az. 

Az első elmélyült szegénykutatást, amely a KSH jövedelemeloszlási vizsgálatához kapcsolódott, Kemény István 

végezte az 1968. évi helyzetről. A tanulmányt megjelenése előtt betiltották, de jól ismertté, mára klasszikussá 

vált (Kemény 1992[bib_308]). Kevésbé tart számon a szakma sok kisebb, a szegénységet fókuszba állító 

kutatást és szociográfiát, de nem váltak közismertté az 1982. évi "Rétegződés-modell vizsgálatnak" a 

szegénységre vonatkozó információi sem. A már említett "rétegződés-modell vizsgálat" anyaga kilenc kötetben 

jelent meg. Ezek közül kettő csak a szegénységgel foglalkozott. Bokor Ágnes Depriváció és szegénység című 

munkája, amely Peter Townsend vizsgálati módszereit igyekezett átültetni, a sorozat VI. köteteként, később 
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könyvként is megjelent (Bokor 1987[bib_299]). Az Utasi Ágnes által szerkesztett VIII. kötet csak társadalom 

peremén élő csoportokkal foglalkozott (1987[bib_318]). A kutatók realizálták, hogy számos csoport 

kimaradhatott a nagy mintából vagy kis számuk, vagy a mintavétel sajátosságai miatt. Feltételezésük szerint 

közülük sokan szegények, kirekesztettek lehettek. Külön kiegészítő mintákat állítottak össze e csoportok 

vizsgálatára. Az egyik minta a gyakran munkahelyet változtató segédmunkásokra vonatkozott (1026 fős minta). 

Egy másik a munkásszállók azon lakóit vizsgálta, akik nem ingáztak rendszeresen, azaz feltehetően kényszerből 

éltek a szállón (680 fős minta). Száz mélyinterjú készült a hajléktalanokkal, csövesekkel, csavargókkal. 

Viszonylag nagy minta segítségével tárták fel a legszegényebb cigánytelepek lakóinak életkörülményeit (1946 

család, kb. tízezer fős minta). Ez a hatalmas információtömeg jórészt kiaknázatlan, illetve kevéssé ismert 

maradt. 

Ami a sokféle információból kibontakozik, abból úgy tűnik, hogy voltak régi meg új szegények, de a maiaktól 

részben eltérőek. Számuk és összetételük periódusonként változott politikai hatásokra, a gazdaság helyzetétől, a 

nyugdíjrendszer beérésétől vagy a munkaerőpiac méreteitől függően. A hatvanas években a "régi szegények" a 

háború előttről itt maradt csoportok vagy azok utódai voltak, a mezőgazdasági cselédek sorsát folytató állami 

gazdasági munkások, napszámosok, a városi alkalmi és segédmunkások; a kis települések lakói, akikhez akkor 

még alig ért el valami a civilizációs vívmányokból; a sokgyerekesek, főleg az egykeresős családokban; a 

gyermeküket egyedül nevelők; és a cigányság többsége, akik épp elhagyni készültek a régi szegény életformát, 

de még nem kapaszkodtak meg az új helyzetben. A hatvanas évek elején a még csak a lakosság egy részét 

lefedő és alacsony összegű nyugdíjak miatt az idősek nagy része is szegény volt – részben új szegény, ha 

nyugdíját vagy vagyonát elvették, részben tradicionális szegény, hiszen a szegény családok öregjei mindig 

bizonytalan helyzetben voltak. Mellettük éltek további, részben új, részben régi peremcsoportok, csövesek, 

munkásszállásokra szoruló hajléktalanok, fogyatékosok. Mindezen csoportok együtt a hatvanas években még 

nagy tömeget jelentettek. Közülük az "új szegények", lényegileg a politikailag deklasszáltak, arisztokraták vagy 

a volt felső réteghez tartozók, akik (ha nem hagyták el idejében az országot) vagyonukat és munkájukat 

elvesztették, akik közül sokakat az ötvenes évek elején kitelepítettek, és akik az ötvenes évek végétől tértek 

vissza a városokba, de többnyire csak alantas fizikai munkát vállalhattak. 

A nyolcvanas évekre (a hatvanas évekhez képest) a szegények száma radikálisan csökkent. A gazdasági 

növekedés a több munka és kereset révén is, a szociálpolitikai "öntözőrendszer" révén is gyorsan "lecsurgott". A 

nagyon kiszélesedett foglalkoztatás, a nyugdíjrendszer fokozatos beérése, a relatíve magas és majdnem 

univerzális családi ellátások legalább szűkös megélhetést és a mindennapi élet viszonylagos stabilitását 

biztosították. Munkához majdnem mindenki hozzájutott. 1982. évi számításaim szerint egy és két százalék 

között lehetett a férfiak körében a tényleges (nem nyilvántartott) munkanélküliség. A legmélyebb 

szegénységben azok éltek, akik semmilyen munkához nem jutottak, és semmilyen módon nem kötődtek a 

munkaerőpiachoz. A nyugdíjra nem jogosult idős legföljebb az időskorúak segélyéhez juthatott. Egy 

többgyerekes asszony, ha férje "eltűnt", és ő maga, képzetlensége vagy a gyerekek miatt nem tudott munkát 

vállalni, semmilyen jövedelemre nem formálhatott jogot. Azaz a rendszer alulról továbbra is nyitott volt. 

Megmaradt szegénynek vagy szűkölködőnek a "tradicionálisan szegények" egy kisebb része, a mozdulni nem 

tudó, falusi vagy városi zárványokban élő mezőgazdasági vagy segédmunkások, a gyorsan csökkenő telepi 

cigányság egy része (lásd Szalai, 2002). Az idősek helyzete relatíve javult, a sokgyermekeseké relatíve romlott. 

A szegénység szűkülő újratermelésében továbbra is jelentősek voltak a strukturális okok, bár a hivatalos 

szemlélet mindig igyekezett az okok egyéniesítésére, s ezzel a szegények önhibásként feltüntetésére (lásd 

például Gönczöl 1991[bib_306]). 

3.5. 5. A magyar újkapitalizmus struktúrájának váza 

A rendszerváltást a leginkább lényegre törő közhellyel úgy szoktuk jellemezni, hogy a parancsgazdaság 

(tervgazdaság) piacgazdasággá alakult, a diktatúra meg többpárti parlamenti demokráciává és jogállamisággá. 

Mindez igaz. Strukturális szempontból azonban úgy gondolom, hogy nem a piac mint legfontosabb 

társadalomszervező intézmény a kulcskérdés, hanem a piacgazdaságot lehetővé tévő jogok és viszonyok, 

különösen a magántulajdonhoz és szabad szerződéshez való jog, illetve az ezen az alapon kialakuló tulajdoni és 

munkaerő-piaci viszonyok. 

Föntebb úgy érveltem, hogy a diktatórikus államszocializmusban a teljhatalom úgy vágta szét a társadalmat a 

hatalommal rendelkezőkre és nem rendelkezőkre, hogy szinte nem volt köztük más kapcsolat, mint a (nem 

mindig látható) elnyomás. Ez a hatalmi rendszer jelölte ki, vagy legalábbis szerette volna kijelölni a további 

strukturális viszonyok működési módját, terepét, kapcsolódási pontjaikat. 

Strukturáló szempontból a hatalmi viszony domináns helyét a tőkeviszony vette át a piaci társadalomban. Ez is 

kettévágja a társadalmat (ezt mutatja be a 2. ábra) tulajdonosokra és a többiekre. A két térfél között azonban 
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sokféle kapcsolat van. A munkavállaló függ a munkáltatótól, legyen az a magántőke vagy az állam. A gazdasági 

tőke (és gazdasági viszony) uralhatja a politikai hatalmat (Szalai 2001[bib_315]). Az ábra nem tudja például 

megmutatni, hogy mennyire sűrű a kapcsolatrendszer a nagytőke és az alkalmazotti státusban lévő felső vezetők 

között. A strukturális viszonyok változása olyasmit jelent, hogy a magántulajdon meghatározóvá, a politikai 

hatalom szerepe kevésbé kitüntetetté vált, mint korábban. A politikacsinálás belépett a társadalmi 

munkamegosztást belülről strukturáló viszonyok közé. 

Mindemellett mindkét hierarchián – a tőketulajdonosokon és a többieken belül – óriásiak maradtak a fent és lent 

közötti távolságok. Az egyenlőtlenségek, különösen a tőketulajdonosok esetében, elszabadultak. Az ábrában a 

tőketulajdonosokat a tőke nagysága és az alkalmazottak száma szerint rétegeztem.7 Ez leegyszerűsítés, a két 

kritérium szétválasztható lenne (2. ábra). 

A tőkével nem rendelkezők a munkaerőpiacon jelennek meg, mint kínálat. Helyzetük attól függ, hogy találnak-e 

itt helyet vagy sem, vagy ha helyet nem is, legalább munkaerő-piaci jogcímet valamilyen ellátásra. A 2. ábra 

második része négy fő csoportot különít el: azokat, akiknek van stabil alkalmazásuk az elsődleges 

munkaerőpiacon; akik nem állnak alkalmazásban, csak valamilyen munkavégzésre szerződnek mint afféle tőke 

nélküli vállalkozók; akiknek csak rendszertelenül vagy csak a fekete- (nem legális) piacon van helyük; továbbá 

azokat, akiknek nincs munkaerő-piaci helyük. Ez utóbbiak egy része korábbi munkaviszonya jogán kaphat 

megélhetéséhez ellátást (nyugdíjat, táppénzt, munkanélküli járadékot), mások csak a lét jogán kaphatnak bármit 

is, ha vannak ilyen segélyek. Az alkalmi munkavállalók, az "atipikus" munkát végzők, a szerződéses külsősök 

egy része, a feketepiacon dolgozók és a végképp kiszorulók megélhetése bizonytalan: egy elfogadható 

megélhetési szinthez való jogaik és munkajogaik általában gyengék. 

A 2. ábra második és negyedik oszlopa a munka jellege szerint besorolt példákat ad arra, hogy milyen fajta 

munkák végezhetők a tőketulajdon különböző szintjein, illetve a munkaerőpiac különböző helyzeteiben. Nagyon 

habozva, de osztálycímkéket is ragasztottam e csoportokhoz. A kérdőjelek arra utalnak, hogy nagyon 

bizonytalan vagyok abban, mennyire írható le a magyar újkapitalizmus osztályterminusokban. Jelenleg csak a 

felső és alsó csoportok láthatók valamennyire is világosan: elméletileg többé-kevésbé körülírhatók, empirikusan 

nagyjából megtalálhatók. A felső és alsó osztály közti sokaság vegyes képet nyújt. Sokféle kritérium szerint 

rétegezhetők, például képzettség vagy jövedelem vagy – mint a továbbiakban bemutatjuk – 

munkajellegcsoportok szerint is. Osztályhatárok azonban nemigen látszanak, nem is igen szokták őket keresni. 

A politikai szövegek és a tudományos kutatások az utolsó évtizedben szinte kizárólag a középosztályra vagy 

középosztályokra összpontosítottak. A munkásság, hogy munkásosztályt már ne is említsünk, szinte eltűntek a 

szótárból. Tovább kellene vizsgálni, mi a szerepe ebben a hiányban a még alig megértett változásoknak, illetve 

többé-kevésbé tudatosult politikai és gazdasági érdekeknek. Itt e kérdést nyitva hagyom. 

A 3. ábra mindazokat átfogja, akik a tőkepiacon vagy a munkaerőpiacon aktívak. Az osztályozás a 

munkajellegcsoportok szerint történt, amely csoportosítást még mindig egy sor mögöttes viszony 

kapcsolódásának tekintek. Az ábra ezek közül a hatalom/tekintély, illetve a piacon értékesíthető tudás szintjei 

szerinti rendezések metszéspontjában lévő csoportokat nevesíti. A címkék hasonlóak, de nem teljesen azonosak 

az államszocializmusban használt címkékkel. A korábbi vezetők menedzserként feltüntetése a menedzserizmus 

terjedésére utal, ennek minden előnyével-hátrányával. A tradicionális értelmiség hivatásszerűségének 

gyengülését próbálja érzékeltetni a szakember-szakértő címke használata. Az átalakítás azonban befejezetlen. A 

szolgáltató szakmákban dolgozók számban lassan felülmúlják a munkásokat, tagolódásuk megértése és 

elnevezése hiányzik. A házimunkát még ez a modell is a munkamegosztáson kívülre szorítja. Az önállók 

elhelyezése bizonytalan. Lebegnek a munkamegosztásból lefelé kényszerből kiszorulók – "kívül" vagy "belül" 

vannak a munkamegosztáson? Úgy tűnik továbbá, hogy az iskolai végzettség szerepe a korábbinál is 

kitüntetettebb – lehet, hogy másként kellene megjeleníteni (nem csak mint a végzett munka egy dimenzióját). 

Vagyis a kategóriák új körülményekhez igazítása még további kutatásokat igényelne. 

Bármennyire tökéletlenek is az újkapitalizmus struktúráját bemutató javasolt modellek, empirikus igazolásuk 

megkísérelhető. A továbbiakban bemutatandó adatok szerint a fentiek szerint kialakított 

"munkajellegcsoportoknak" van társadalmi relevanciájuk mind strukturális meghatározó tényezőként, mind a 

rétegződést leíró kategóriákként. Célszerű lenne azonban, mint erre utaltam, sok mindent változtatni, s akár a 

"munkajellegcsoportok" elnevezést is elvetni, hogy az új kategória érzékeltesse a munkajelleg mellett a 

tőkeviszony és a munkaerőpiaci helyzet együttes strukturáló-rétegző fontosságát. A modell jövője még 

átalakítások mellett is teljesen bizonytalan. Nem tudjuk, hogy mi fog történni az egyenlőtlenségekkel, ha a 

struktúra remélhetően feljebb csúszik. Az elszabaduló egyenlőtlenségek élezhetik a társadalmi megosztottságot, 

fent önkéntes, lent kikényszerített elkülönülést, kirekesztődést hozhatnak létre. Mások épp úgy gondolják, hogy 

                                                           
7 A tőketulajdonon belüli hierarchia azonos E. O. Wright megközelítésével, egyébként a két konstrukció elvei különböznek. 



 V. MUNKAMEGOSZTÁS ÉS 

RÉTEGZŐDÉS 

MAGYARORSZÁGON 

 

 261  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

– épp ellenkezőleg – a posztmodernitás a "nagy narratívák" eljelentéktelenedését hozza magával, s ezzel a 

társadalmi meghatározottságok gyengülését, az individuális választások sokasodását, az "élet esztetizálásának" 

programját (Featherstone 1995[bib_302]). Ma csak annyit tudunk, hogy a társadalmi tér középső részein nőhet 

az indeterminizmus, miközben számos jelenbeli és jövőbeni magatartás és tendencia, a fizikai és társadalmi 

életesélyek lent is, fent is túlságosan is kiszámíthatóak. 

3.6. 6. A piacgazdaság egyenlőtlenségei 

A strukturális viszonyok nem határozzák meg egyértelműen a társadalmi egyenlőtlenségek mértékét. Az 

analógia nem teljes az államszocializmussal kapcsolatban mondottakkal. Arról azt állítottam, hogy a hatalmi 

viszony diktatórikus jellegéből nagyjából minden kiszámítható a szabadság sorsáról, de semmi nem következik 

az egyenlőtlenségek alakulására nézve. A tőkeviszony dominanciája mellett mindkét szempontból nagy a 

meghatározatlanság. A piacgazdaságból nem következik sem a polgári, sem a politikai szabadságjogok 

csorbítatlansága – kivéve a magántulajdonhoz való jogot. A tőkés piacgazdaság köztudottan összefért már 

fasiszta vagy katonai diktatúrákkal. Igaz, az utolsó évtizedek fejleményei azt támasztják alá, hogy a 

globalizálódó piacgazdaság kikényszeríti a (legalább formailag) demokratikusabb hatalmi viszonyokat. Az 

egyenlőtlenségek léte a tőkeviszonyból következik, mértékük azonban nem előre meghatározott. A 19. és 20. 

századi, de főként a második világháború utáni Nyugat-Európa története végül is arról szólt, hogy hogyan lehet 

az egyenlőtlenségeket kordában tartani a szabadságok túlzott csorbítása nélkül, alkalmasint bizonyos 

szabadságok bővítésével. 

A piacon generálódó egyenlőtlenségek csökkentésére két állami eszköz létezett. Az első a munkajog, amely 

(természetesen hosszú 19. századi előzmények után) a 20. század egyik nagy találmánya. Az első és kivált a 

második világháború után erősödő jogokkal megszűnt a munkások teljes kiszolgáltatottsága, az egyéni 

munkaszerződéseket lassan "körülveszik és áthatják törvény által garantált kollektív szabályok" (Castel 1996: 

93.[bib_300]). Tulajdonképpen ezzel vált társadalmilag tiszteletreméltó foglalkozássá a fizikai munka. 

Az egyenlőtlenségek kordában tartásának másik (nem pontosan elkülöníthető) eszközrendszere a szociális jogok 

szélesedése, amely folyamatot szokásosan a jóléti állam erősödésével írnak le. A második világháború utáni 

világhelyzet alkalmas volt arra, hogy ideológiailag és pszichológiailag egyaránt elfogadhatóvá tegyen bizonyos 

önkorlátozásokat, az individualizmus lefojtását. Az akkori, a közös szenvedések formálta korszellem 

magyarázhatja szolidarisztikus intézmények erősödését. A szocialista világrendszer léte fenyegetés volt, és 

Nyugat-Európa számára kihívás annak bizonyítására, hogy a piacgazdaság még ebből a szempontból is felül 

tudja múlni a szocializmust, hogy a kapitalizmus a szocialista célokat is jobban meg tudja valósítani. A 

bizonyítás mind a munkajogok, mind a jóléti rendszerek esetében jó néhány országban sikerült (Therborn 

1995[bib_317]). 

Azóta ez a helyzet változott. A hetvenes évektől a piaci erők elkezdték átalakítani a háború utáni jóléti és 

egyenlőtlenségkorlátozó konszenzust. Thatcher és Reagan óta a gyakorlatban érvényesül a küzdelem a piac 

egyeduralmáért, a közösségi és szolidarisztikus intézmények ellen, a korlátlan egyéni érdekérvényesítésért, a 

piaci fundamentalizmusért. Az egyenlőtlenségek gyors ütemben nőttek az országok többségében. Ezek a 

történések és a globalizációval való összefüggésük jól ismertek. 

3.7. 7. A rendszerváltás utáni egyenlőtlenség és szegénység 

A rendszerváltás során két mozgás időben egybeesett. Az egyik mozgás, a neoliberális (piaci fundamentalista) 

lendület, 1990 táján nagyjából a csúcspontján volt. A piac felszabadításának programjában szerepel mind a 

közösségi jóléti rendszerek leépítése a választás szabadsága nevében, mind a munkajogok gyengítése a 

munkaerőpiac felszabadítása érdekében. A másik mozgás a rendszerváltó országokban érvényesült. Ezekben az 

országokban a lefojtott struktúrában elnyomott érdekek követeltek érvényesülést. Az igény teljesülését az új, 

demokratikus politika számos szférában biztosította. A leginkább elnyomott érdekek között az egyik 

legfontosabb a tulajdonosi, gazdagodási érdek volt, amely most hirtelen érvényesíthetővé vált. Ennek az 

érdekérvényesítésnek a neoliberális ideológia szinte erkölcsi alapot adott. Azt hiszem, a két folyamat 

egyidejűsége, ha tetszik, a két hullám amplitúdójának egymásra halmozódása magyarázza, hogy az 

egyenlőtlenségek növekedése rohamossá válhatott, és semmilyen jogi, politikai vagy erkölcsi gátba nem 

ütközött. A következmény a csökkenő társadalmi össztermék korábbinál sokkal egyenlőtlenebb eloszlása volt. 

Az ismert következmények a tömeges munkanélküliség, a többség szegényedése, a szegénység mélyülése, a 

jóléti rendszerek zsugorodása és elveik átalakítása, a létbiztonságok megrendülése. 
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Ami az egyáltalán mérhető jövedelmi egyenlőtlenségeket illeti, a két szélső tized közti szorzó 1987-ben 

kevesebb mint ötszörös volt, 2000-ben pedig közel tízszeres. A vagyoni különbségek ennél nyilván nagyobbak, 

de adatok nem állnak rendelkezésre. A 9. táblázat azt mutatja be, hogy 1989 és 2000 között hogyan nőtt mintegy 

háromszorosra mind a relatív, mind az abszolút szegénység (erről ld. Havasi 2002). A 9. táblázat a kicsit 

megújított munkajellegcsoportok érvényességét teszteli. A "tőkés osztály" mintánkban csonka: zömmel olyan 

vállalkozók kerültek a válaszolók közé, akiknek kevés, alkalmasint nagyon kevés a tőkéjük, s a 2. ábra szerinti 

közép- vagy alsó-közép osztályba tartoznak. A táblázat azt mutatja, hogy a munkajellegcsoportoknak továbbra 

is igen jelentékeny differenciáló szerepük van. A rétegek hierarchiája szinte egyértelmű, bár a nagytőkés csoport 

hiányzik. A hierarchizáltság megmutatkozik az objektíve mért jövedelmeknél, a szubjektív jövedelmi 

önelhelyezésnél, a lakáskörülményeknél, és a munkanélküliséggel kapcsolatos tapasztalatoknál. A fizikai és 

nem fizikai munkát végző keresők között jelentős, a korábbinál valószínűleg nagyobb a szakadás. A fizikai 

munkások körében a szakképzettség kétségtelen előnyt jelent: a jólét minden összetevőjénél a betanított és 

segédmunkások helyzete a legrosszabb. A táblázat második része a munkaerőpiacon elfoglalt hely döntő 

szerepét mutatja: a kiszorítottak minden skála legalján vannak. 

A szegénység és kirekesztettség fenyegetése az osztályhierarchia alján a legérzékelhetőbb. A legsebezhetőbbek 

továbbra is azok, akiknek kevés az anyagi és szimbolikus erőforrásuk, illetve akik elvesztették a 

munkaerőpiaccal való kapcsolatukat, vagy sosem volt ilyen kapcsolatuk. A munkaerőpiac törvényei 

megváltoztak. A munkához való jog, mint ami úgymond nem egyeztethető össze a piaci szabadságokkal, 

megszűnt. A munkavégzés hiánya törvényesen nem büntethető, következménye nem jogi szankció, "csak" a 

megélhetés minimumától, a segélyből való kizárás. A munkahiány következtében egy új csoport jelent meg 

most először Magyarországon a szegények között: olyan fiatal családok, amelyekben a szülők valamilyen 

szociális ellátáson kezdték felnőtt életüket, és gyermekeik nem ismernek más életet, mint amit a szegénység és 

reménytelenség alakítanak. (ld. Simonyi 2002). Legföljebb az egyik szülő végez valamilyen munkát, ha akad, 

azt is a második vagy szürkés gazdaságban, alacsony bérért, munkajogok védelme nélkül. A munkahelyekért 

folyó versenyben a romák a legnagyobb vesztesek. Elvesztették azt a megkapaszkodási pontot, amelyet olyan 

nehezen szereztek meg az előző rendszerben. 

A szegényedés egy további oka a bérek és árak közötti egyensúly megbomlása. Az ártámogatások gyors 

visszavonása és a széleskörű piacosítás a sebezhetőség és kirekesztés új formáit hozta létre. A nem piaci (amúgy 

gazdaságilag torzító) árrendszer törékeny egyensúlyt biztosított az alacsony bérek és az alapszükségletek 

támogatott árai között. A reformok után a bérek szintje alacsony maradt, az alapszükséglet ártámogatása 

megszűnt, s kevésbé alapvető javak lettek olcsóbbak. Ezzel az egyensúly megbomlott. A családok közel 

tizedének van valamilyen lakhatással kapcsolatos adóssága. Az egyik legsúlyosabb következmény a folyóvíztől 

való megfosztás nem-fizetés esetén. A lakásköltségek emelkedése a lakásbiztonságot fenyegetheti. A családból 

kiesők – például elvált férjek – számára gyakran csak a hajléktalan lét marad az albérleti költségek (vagy más 

lakásmegoldás) magas ára miatt. A közlekedési költségek drágulása az iskolázás és munkavállalás akadálya. A 

közszolgáltatások piacosítása és a közfelelősségek visszavonása egyre inkább igazolja azt a régóta 

megfogalmazott félelmet, hogy a hálózatok megkettőződnek egy fizető és egy rosszabb minőségű ingyenes 

rendszerre. 

Vizsgálatunk csak e problémák egy részét tudta megvilágítani. Itt csak annyit tudunk megmutatni, hogy 

mennyire súlyos a hiányok halmozódása a szegények körében, a munkaerőpiaccal szorosabb vagy lazább 

kapcsolatot tartók körében, s hogy milyen különösen nehéz a cigányok helyzete. 

3.8. 8. Következtetés 

A következtetés elég egyértelmű. A strukturális változások következtében ugrásszerűen nőttek az anyagi – 

jövedelmi, vagyoni, életfeltételekbeni – egyenlőtlenségek. Általában nőttek a kockázatok, csökkentek az 

egzisztenciális biztonságok. A szegényedés és kirekesztés folyamatai tettenérhetők. Mindez előbb vagy utóbb 

mélyen befolyásolhatja a szegények és gyermekeik fizikai és társadalmi életesélyeit. 

A társadalmi egyenlőtlenségeknek az a természetük, hogy ha nem történik határozott erőfeszítés az ellenkező 

irányba, spontánul növekszenek. A piaci társadalomra ez különösen igaz. Az államszocialista kísérlet 

bizonyította, hogy a piac kiiktatása nem megoldás. Egy társadalom struktúrája nem formálható akaratlagosan, a 

hatalom túlsúlya a társadalmat, a gazdaság piactalanítása a gazdaságot sorvasztja el. Ám a kísérlet azt is 

igazolja, hogy olyan egyenlőtlenségcsökkentő, kirekesztésellenes törekvések, amelyek nem ütköznek a többség 

érdekeivel, és nem járnak a szabadság súlyos korlátozásával, legitimálhatók. Hogy ezek a korábbi törekvések 

mennyire lesznek a továbbiakban tartósak, ez azon múlik, hogy mennyire válnak a közösség ügyévé. A diktatúra 

sajátja az volt, hogy semmi nem válhatott igazi közüggyé, hiszen a "köznek" nem volt szerepe saját ügyeinek 

formálásában. A demokráciában talán megnyílnak új lehetőségek. 
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3.9. 9. Melléklet: táblázatok és ábrák 

1. táblázat - A háztartások és az aktív háztartásfők megoszlása munkajelleg-csoport 

szerint (százalék) 
 

Háztartásfők munkaj ellegcsoportja Háztartások Aktív háztartásfők 

 
1962 1982 1962 1982 

Vezető állásúak, értelmiségiek 6,7 9,0 8,0 13,0 

Középszintű szakemberek 5,4 8,1 6,4 11,6 

Irodai dolgozók 3,6 1,9 4,3 2,7 

Szakmunkások 19,1 26,3 22,9 37,7 

Betanított munkások 15,3 11,6 18,4 16,6 

Segédmunkások, hivatalsegédek stb. 12,1 5,6 14,5 8,1 

Mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak 21,2 7,2 25,4 10,4 

Nyugdíjasok 16,6 30,2 
  

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

Megfigyelt háztartások száma 15077 5438 12579 3796 

Forrás: 1962: KSH 1967, 1982: Rétegződés-modell vizsgálat alapanyaga, illetve Várnai Györgyi kéziratos 

alapanyaga. 

2. táblázat - Aktív háztartásfők iskolai végzettség szerinti megoszlása (százalék) 
 

Háztartásfők iskolai végzettsége 
Év 

1962 1982 

Felsőfokú végzettségű 5,0 10,4 

Érettségizett 8,1 19,5 

8-11 osztályt végzett 21,0 50,8 

7 osztályt vagy kevesebbet végzett 64,2 19,0 

Nem járt iskolába 1,7 0,3 

Összesen 100,0 100,0 

Forrás: mint az 1. táblázatnál 
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3. táblázat - A lakáshelyzet két mutatója (egyszobás lakásban lakók aránya, 

fürdőszobával ellátottak aránya) az egyes munkajelleg-csoportokon belül 
 

Munkajelleg-

csoportok 

Egyszobás lakásban lakók aránya (százalék) Fürdőszobával ellátottak aránya (százalék) 

1962 1982 1962 1982 

Vezető állásúak, 

értelmiségiek 
31 9 64 94 

Középszintű 

szakemberek 
44 14 47 86 

Irodai dolgozók 55 15 46 80 

Szakmunkások 59 15 25 75 

Betanított munkások 68 25 12 55 

Segédmunkások, 

hivatalsegédek stb. 
76 29 9 48 

Mezőgazdasági 

fizikai 

foglalkozásúak 
67 25 3 44 

Nyugdíjasok 75 33 15 49 

Összesen 64 22 19 64 

Forrás: mint az 1. táblázatnál 

4. táblázat - A lakáskultúra átlaga (pont) és átlagtól való eltérése (százalék) 

munkajelleg-csoportok szerint 
 

Munkajelleg-csoportok 

A lakáskultúra átlagos szintje, 

0-95 pontos sávban 

A lakáskultúra átlagtól való 

eltérése, százalék (Országos 

átlag = 100) 

1962 1982 1962 1982 

Vezető állásúak, értelmiségiek 64 87 149 114 

Középszintű szakemberek 57 84 133 111 

Irodai dolgozók 55 82 128 108 

Szakmunkások 47 80 109 105 

Betanított munkások 39 73 91 96 

Segédmunkások, hivatalsegédek stb. 37 70 86 92 



 V. MUNKAMEGOSZTÁS ÉS 

RÉTEGZŐDÉS 

MAGYARORSZÁGON 

 

 265  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak 34 67 79 88 

Nyugdíjasok 45 71 105 93 

Összesen 43 76 100 100 

Figyelembe véve: Lakáshasználat jogcíme: 0-14 pont; komfortossága: 0-28 pont; víz-villany: 0-15 pont; 

laksűrűség: 0-18 pont; háztartási géppel való ellátottság (mosógép, porszívó, hűtőszekrény: 0-20 pont; összesen: 

0-95 pont között. A pontozás vitatható – a tendencia nem. 

Forrás: mint az 1. táblázatnál 

5. táblázat - A háztartások megoszlása a könyvállomány szerint (százalék) 
 

Könyvállomány, db 

Év 

1962 1982 

0 34,9 16,3 

1-10 21,7 5,1 

11-50 25,8 26,6 

50-200 12,4 30,8 

200 fölött 5,2 21,1 

Összesen 100,0 100,0 

Forrás: mint az 1. táblázatmál 

6. táblázat - Kulturális szintek és gyakorlatok átlaga (pont) és átlagtól való eltérése 

(százalék), munkajelleg-csoportok szerint 
 

Munkajelleg-

csoportok 

Átlagos kulturális szint, 0-87 pontos sáv 
A kulturális szintek és gyakorlatok átlagtól 

való eltérése, százalék (Országos átlag = 

100) 

1962 1982 1962 1982 

Vezető állásúak, 

értelmiségiek 
58 69 207 164 

Középszintű 

szakemberek 
46 57 164 136 

Irodai dolgozók 44 54 157 129 

Szakmunkások 33 46 118 110 

Betanított munkások 26 39 93 93 
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Segédmunkások 

hivatalsegédek stb. 
20 34 71 81 

Mezőgazdasági 

fizikai 

foglalkozásúak 
18 33 64 79 

Nyugdíjasok 22 31 79 74 

Összesen 28 42 100 100 

Figyelembe véve: A háztartás összes felnőtt tagjának átlagos iskolai végzettsége: 0-45 pont; összes könyv: 0-20 

pont; folyóirat-előfizetés: 0-12 pont; tévé: 0-10 pont; összesen: 0-87 pont között 

Forrás: mint az 1. táblázatnál 

7. táblázat - Az egy főre jutó havi jövedelmek (Ft) és átlagtól vett eltérései (százalék) 

munkajelleg-csoportok szerint 
 

Munkajelleg-

csoportok 

Egy főre jutó havi jövedelem, Ft 
Az egy főre jutó havi jövedelmek átlagtól 

vett eltérései, százalék (Országos átlag = 

100) 

1962 1982 1962 1982 

Vezető állásúak, 

értelmiségiek 
1265 3857 153 140 

Középszintű 

szakemberek 
1050 3358 127 122 

Irodai dolgozók 983 3339 119 121 

Szakmunkások 899 2725 109 99 

Betanított munkások 778 2688 94 97 

Segédmunkások, 

hivatalsegédek stb. 
678 2555 82 92 

Mezőgazdasági 

fizikai 

foglalkozásúak 
719 2206 87 80 

Nyugdíjasok 689 2439 84 90 

Összesen 823 3385 100 100 

8. táblázat - A "relatív" és "abszolút" szegénységi arányok változása Magyarországon, 

1987-2001 (százalék) 
 

Szegénységfogalom Év 
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1987 1992 1997 2001 

Relatív szegénység: 

az ekvivalens 

átlagjövedelem ötven 

százaléka alatt 

6-7 10,2 17,8 14,4 

Abszolút 

szegénység: a 

létminimum alatt 

élők aránya 

8 10,1 31,0 n. a. 

Forrás: 1987: saját becslés a KSH jövedelemeloszlási adatai alapján; 1992-1997: TÁRKI adatok. 

9. táblázat - Az életszínvonal néhány mutatója a háztartásfő munkajellegcsoportja és 

munkaerőpiaci státusa szerint, 2001 
 

A háztartásfő 
Ekvivalens havi 

átlagjövedelem, 

Ft 

A jövedelmi 

létrán önmagukat 

az átlag alatti 

fokokra helyezők 

aránya, % 

Jó lakás-

feltételekkel 

rendelkezők 

aránya, % 
a 

Munkanélküliek 

voltak az utolsó 

12 hónapban, % 

N 

(mintanagyság) 

Összesen 37,9 50 72 16 806 

Ebből: A munka jellege szerinti csoportok 

Menedzser 

(alkalmazásban) 
54,2 27 86 4 34 

Értelmiségi 

(alkalmazásban) 
52,5 31 82 10 88 

Vállalkozó 

(főleg 

önfoglalkoztató, 

kisvállalkozó) 

42,2 30 86 4 48 

Más szellemi 

(alkalmazásban) 
43,9 49 74 15 113 

Szakmunkás 35,3 52 49 19 293 

Betanított és 

segéd munkás 
28,8 71 32 22 182 

Munkaerő-piaci státus szerinti csoportok 

Aktív kereső 41,0 44 76 12 626 

Transzfer 

jövedelmen 
33,4 56 57 13 75 

Munkanélküli 17,3 90 50 82 46 
aWC, fürdőszoba, melegvíz, központi fűtés 
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Forrás Ferge–Simonyi–Dögei 2002. 1000 fős véletlen minta, a teljes 60 éven aluli népességből, ILO-PSS 

felvétel 

10. táblázat - A háztartások százalékos megoszlása a háztartások foglalkoztatási és 

etnikai összetétele alapján képzett csoportokban a többszörös depriváció szintjei szerint 

(9 tétel, összevonvaa), csak a népesség szegény harmada 
 

 
Problémák száma 

Egy sem Egy probléma 2-4 probléma 
5 és több 

probléma 
Összesen N 

Összesen 14 19 45 22 100 1035 

Ebből: A háztartás összes tagjának munkaerő-piaci státusa szerint 

Csak aktív 28 34 36 3 100 237 

Aktív és 

transzfer 

jövedelmet 

kapó 

19 23 50 8 100 434 

Csak transzfer 

jövedelmet 

kapó 
0 4 45 51 100 364 

Van-e a háztartásban roma családtag 

A 

háztartásban 

nincs roma 

családtag 

17 23 47 13 100 832 

A 

háztartásban 

van roma 

családtag 

1 4 36 59 100 213 

aA problémák: nincs a háztartásban aktív kereső; a háztartásfő iskolai végzettsége max. 8 osztály; jövedelem a medián alatt; három vagy 
több probléma a lakással; a család legalább egy tagjának állandó orvosi felügyeletre van szüksége; nincs elég pénz hónap végén 

élelmiszerre; nincs elég pénz a felírt gyógyszerekre; télen nem telik fűtésre; nem telik a karácsony megünneplésére. 

Forrás: Ferge–Darvas–Tausz 2002 1000 fős véletlen minta a népesség jövedelem szerinti szegényebb harminc 

százaléka, 60 éven aluli népességből. ILO-POV felvétel. 
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1. ábra: Az államszocialista struktúra vázlata 

2. ábra – A tőkeviszony és a munkaerő-piaci hely körül kialakuló srukturális viszonyok 
 

TŐKETULAJDONOSOK TŐKE NÉLKÜLIEK 

Tőkeerő, foglalkoztatottak 

számaa 

Társadalmi osztály, 

csoport (struktúrában 

elfoglalt hely) 

Munkaerőpiachoz való 

viszony, ill. munkaerő-

piaci hely 

Társadalmi csoport 

(struktúrában elfoglalt 

hely) 

Sok 
Nagytőkés, 

nagyvállalkozó (felső 

osztály) 

Erős, stabil, legális - 

rendszeres alkalmazásban 

Fent: felső politikai, 

gazdasági stb. vezetők 

(felső osztály) 

Közepes 
Középkisvállalkozó 

(középosztály) 

Középen: szakember, 

középvezető 

(középosztály) 

Lent: Szakképzetlen 

munkás, alkalmazott (alsó 

osztály?) 

Kevés 
Önálló, önfoglalkoztató 

(középosztály, 

"kispolgárság") 

Tőke nélküli 

önfoglalkoztató, 

megbízással, "számlára" 

dolgozó 

A munka-megosztás szinte 

bármely posztján 

Rendszertelen, szürke-

fekete munkaerőpiac 
Lent: alkalmi vagy fekete 

munkás (alsó osztály?) 
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Nagyon kevés (tömeges 

megoldásként feltehetően 

átmeneti kategória) 

Kis, bizonytalan kényszer-

vállalkozók. (alsó 

osztály?) 

Korábban volt stabil hely, 

van jogcím újraelosztási 

jövedelemre 
Korábbi helytől függ 

Nincs munkaerőpiaci hely, 

nincs munkaerő-piaci 

jogcím újraelosztási 

jövedelemre 

Lent, kiszoruló (alsó 

osztály?) 

aVagyon tulajdonosa élhet a hozamokból úgy is, hogy nem foglalkoztat senkit. A "Tőkés alkalmazott nélkül" kategória a táblázat bővítésével 

oda beilleszthető lenne. A tőke nagysága és a foglalkoztatottak száma közötti korreláció nem teljes. Az ábra egyszerűsít. 

3. ábra – A társadalmi munkamegosztásban aktívan résztvevők (munkáltatók, tőkések és munkavállalók) 

differenciáltsága (munkajellegcsoportjai) az értékesíthető szaktudás és a hatalmi-vezetői pozíció szerint8 
 

VEZETŐI POZÍCIÓ 
ÉRTÉKESÍTHETŐ TUDÁS 

Magas szintű Közepes szintű Alacsony szintű, nincs 

Magas, sok beosztott 
Politikai, gazdasági 

vezetők, felső szintű 

menedzserek, nagytőkések 

Elvben nincs, 

gyakorlatban lehet 
 

Közepes, kevés beosztott Középszintű vezetők 
Középszintű vezető, 

termelés -irányító 
Esetleg: nem képzett 

ellenőr 

Nincs beosztott Értelmiségi, szakértő 
Irodai dolgozó, 

szakmunkás. Szakképzett 

szolgáltató 
Segédbetanított munkás 
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4. Kolosi Tamás: A terhes babapiskóta1
 

4.1. 1. A státuscsoportok átalakulása 

[…] Ebben a fejezetben arra teszünk kísérletet, hogy bemutassuk, miként változott a rendszerváltás során az 

egyéneknek a társadalmi egyenlőtlenségek sokdimenziós terében való elrendeződése. Kiválasztottunk három 

időpontot, amelyekre hasonló empirikus adatfelvételek álltak rendelkezésünkre, és amelyek jól közelítik a 

rendszerváltás teljes időszakát. A mindeddig legteljesebb rétegződési vizsgálat adatfelvételei 1981-ben 

készültek, és megítélésünk szerint jól mutatják a sajátosan magyar szocializmus egyenlőtlenségi rendszerét, míg 

                                                           
1Részlet a szerző azonos című könyvéből: Osiris, Bp., 2001, 106–146, 170–209. old. 
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1992 a rendszerváltás kezdeti (és egyben a válság mélypontját jelentő), 1999 pedig a rendszerváltás lezáró 

(vitathatatlan gazdasági fellendülést hozó) időszakát reprezentálja. 

E három időpontra vonatkozóan azt vizsgáljuk, hogy az egyenlőtlenségek sokdimenziós terében miként 

rendeződnek el az egyének, s azokat tekintjük egy csoporthoz tartozónak, akik ebben a sokdimenziós térben a 

legközelebb vannak egymáshoz. Ez a megközelítés tehát nem az egyéneknek többé-kevésbé jól lehatárolt 

rétegekbe, osztályokba való elrendeződését kutatja, hanem azt, hogy milyen tipikus élethelyzetek vannak a 

társadalomban az egyenlőtlenségek szempontjából. Ezért ez a megközelítés csak a hatvanas-hetvenes években 

kapcsolódott közvetlenül a rétegződéskutatáshoz (Machonin 1970), később az életstílus vizsgálatában vált 

meghatározóvá (Kolosi 1993), újabban pedig a fogyasztási csoportok tipizálásában van jelen (Fábián, Róbert és 

Szívós 1998; Fábián, Kolosi és Róbert 2000). 

4.2. 2. Az egyenlőtlenségek dimenziói 

Hétköznapi tapasztalataink alapján tudjuk azt, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek szempontjából léteznek 

tipikus társadalmi csoportok, s ezeket szinte megszámlálhatatlanul sok paraméterrel jellemezhetjük. Az 

empirikus rétegződéskutatás egyik alapvető kérdése az, hogy ezek közül a paraméterek közül hogyan válasszuk 

ki azokat, amelyek társadalmilag lényegesek (azaz az egyenlőtlenségek újratermelődésében meghatározó 

szerepet töltenek be), jól mérhetőek, s kiválasztásuk után nem veszítünk sok lényeges információt a strukturális 

mechanizmusok természetének meghatározásakor. Jelen kutatásunk szempontjából még egy további szempontot 

is figyelembe kell venni: azt ugyanis, hogy az egyenlőtlenségi dimenziók meghatározásakor az egyes dimenziók 

mérése időben összehasonlítható legyen, az általunk vizsgált periódusban az egyes dimenziók hierarchiájában 

elfoglalt hely gyakorlatilag ugyanazt a pozíciót jelentse, ugyanazzal a társadalmi jelentéssel bírjon. 

Hagyományosan három olyan státusjellemző van, amely a rétegződéskutatásokban a leginkább elterjedt, és 

amely egészen biztosan szoros összefüggésben van a társadalmi státussal. Ezek a foglalkozás, az iskolai 

végzettség és a jövedelem. A strukturális-funkcionalista megközelítésmód elméletileg is megindokolja azt, hogy 

miért épp e három jellemzőt tekintik alapvetőnek. Mások ugyan jól látják, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek 

dimenzióinak e három tényezőre való szűkítésével jelentős információkat vesztenek, viszont a többi, általuk is 

lényegesnek tartott paramétert e háromnál kevésbé jól mérhetőnek tartják, ezért inkább a társadalmi státus 

fogalmát szűkítik le a mérés megbízhatósága érdekében. 

A Rétegződésmodell-vizsgálat keretében végzett korábbi kutatásaink kimutatták, hogy a szocialista társadalom 

rétegződési viszonyait e három egyenlőtlenségi dimenzióval közel azonos mértékben határozza meg a hatalmi-

érdekérvényesítési pozíció, a lakással, lakókörnyezettel kapcsolatos tényezők, valamint a kulturális fogyasztás 

(kulturális életstílus) iskolai végzettséggel csak részben összefüggő tényezője. Mindezek alapján elemzésünk 

kezdeti szakaszában hat egyenlőtlenségi dimenziót – mint jelentős státusképző és státusmeghatározó faktort – 

szándékoztunk figyelembe venni. A strukturális egyenlőtlenségek csoportjába soroltuk a foglalkozás, iskolai 

végzettség, jövedelem és hatalmi-érdekérvényesítési viszonyok mentén való hierarchikus elrendeződést, míg az 

életkörülmények alapján meghatározott egyenlőtlenségek két csoportjából, az anyagi-materiális életstílus és a 

kulturális életstílus elkülönülését tartottuk jelentősnek. 

Vizsgálatunk során azonban sajnos rá kellett döbbennünk arra, hogy az 1981 és 1999 közötti időszakban a 

hatalmi-érdekérvényesítési mechanizmusok szerencsére oly mértékben változtak meg Magyarországon, hogy e 

dimenzió mentén nem lehet lényeges és időben jól összehasonlítható mérési egységeket találni. Ezért a 

státuscsoportok meghatározásakor az egyéneknek csupán öt egyenlőtlenségi dimenzió mentén való hierarchikus 

elrendezésére összpontosítottunk. A foglalkozás, iskolai végzettség és jövedelmi helyzet együttesen alkotja az 

általunk figyelembe vett strukturális egyenlőtlenségek rendszerét, míg az életkörülmények egyenlőtlenségeit az 

anyagi életstílus és a kulturális életstílus segítségével mértük. 

Az általunk figyelembe vett egyenlőtlenségi dimenziók mérése során két változó (az iskolai végzettség és a 

munkamegosztási pozíció) az egyén abszolút helyzetét mérte, míg a másik három változó (a jövedelem, a 

vagyoni és kulturális életstílus) esetében viszont relatív pozíciót mutatnak adataink. Kiinduló változóink 

mindhárom vizsgálat esetében azonos tényezőkre épülnek, viszont különböző skálán mértük azokat. A 

következő feladatunk tehát az volt, hogy olyan egységes mérési skálát határozzunk meg, amely jól tükrözi az 

egyénnek az egyes dimenziók hierarchiájában való elhelyezkedését, s az egyes dimenziók mentén a tipikus 

csoportokat létszámában is arányos módon reprezentálja. Az „abszolút‖ helyzetet mérő változóink, a 

foglalkozási pozíciót és az iskolai végzettséget jellemző változóink három vizsgálati évben való megoszlása azt 

mutatta, hogy célszerű ötfokú skálán mérni e változókat. 
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Ez esetben a tipikus csoportok létszáma durván úgy jellemezhető, hogy a „felső‖ csoportba kerül a felnőtt 

népesség 10%-a, a következő csoportba ugyancsak 10%-a, majd a „középső‖ csoportba a felnőtt népesség 20%-

a, míg az alsó két csoportba a populáció 30-30%-a. Mindezek után az egyenlőtlenségi dimenziók másik három, 

relatív helyzetet jellemző változóit is oly módon rendeztük hierarchiába, hogy ezeket az arányokat tükrözzék. A 

jövedelmi helyzet, illetve az anyagi és kulturális életstílust jellemző változóink tehát ugyancsak a 10-10-20-30-

30 százalékos arányok alapján lettek csoportosítva. 

A társadalmi egyenlőtlenség rendszerét a továbbiakban tehát úgy értelmezzük, mint ezen öt dimenzió által 

meghatározott ötdimenziós teret. A státuscsoportok meghatározásakor pedig azt kell vizsgálnunk, hogy hol 

vannak az egyének „tipikus tömörülései‖ ebben az ötdimenziós térben. Kézenfekvő, hogy a tipikus csoportok 

meghatározásakor a cluster-analízis módszerét alkalmazzuk. Esetünkben a „csoportosító változók‖ azonos 

mérési szintű, ötfokú skálán mért változók voltak. A clusterek számát viszont nem kívántuk előre meghatározni, 

kezdeti analízisünk során több csoportosítási szintet is vizsgáltunk, majd a kapott csoportok „tisztasága‖ és 

szociológiai szempontú „értelmezhetősége‖ alapján döntöttünk úgy, hogy további elemzésünk alapjául annak a 

clusterezési eljárásnak a csoportosítását tekintjük, amely tíz tipikus, az ötdimenziós térben viszonylag homogén 

csoportot eredményezett. 

A státuscsoportok végleges meghatározásakor figyelembe vettük a csoportoknak az egyes egyenlőtlenségi 

dimenziók mentén való jellemzőit, az egyének „összesített társadalmi státuspontszámának‖ csoportok szerinti 

átlagát, valamint a csoportokra jellemző státusinkonzisztencia mértékét. Az egyének összesített 

státuspontszámát az egyes dimenziókat jellemző ötfokú skálán elért pontszám egyszerű összeadásával 

számítottuk ki. Az ötfokú skálákon a legmagasabb (ötös) értéket az adott dimenzió szerint legkedvezőbb 

pozícióban levők, legalacsonyabb (egyes) értéket pedig az adott dimenzió szerint legrosszabb pozícióban levő 

személyek kapták. Összesített társadalmi státusjelzőszámunk maximális értéke tehát 25, minimális értéke pedig 

5. A státusinkonzisztencia mérésére nem a klasszikus Lenski-féle mértéket alkalmaztuk, mivel egyenlőtlenségi 

dimenzióink nem folytonos eloszlásúak. Ugyanakkor a klasszikus mérés elvéhez hasonló módon konstruáltuk 

inkonzisztenciaváltozónkat: az egyén státusinkonzisztenciáját az egyes dimenziók páronkénti eltérésének 

négyzetösszegével jellemeztük. Ennek megfelelően 1-12 pontig többé-kevésbé kikristályosodott, enyhén 

inkonzisztens csoportokat kapunk, 2-22 pontig közepesen, efölött pedig erősen inkonzisztens csoportokról van 

szó. 

A státusinkonzisztencia vizsgálata során arra az eredményre jutottunk, hogy – ellentétben a rendszerváltás 

várható társadalmi hatásairól szóló korábbi, elméleti hipotézisekkel – a rendszerváltást követően a társadalomra 

jellemző státusinkonzisztencia nem csökkent. A társadalmi-politikai változásokat közvetlenül követő 

időszakban az inkonzisztencia pontszámának átlagos értéke valamelyest csökkent ugyan (17,8-ről 17,3-re), 

viszont az új társadalmi formáció stabilizálódását követően, a kilencvenes évek végére a korábbinál valamivel 

nagyobb inkonzisztenciára utalnak adataink. Ezt a a korábbi évekre jellemző „szegénységben egyenlősítő‖ 

társadalmi egyenlőtlenségi viszonyokkal, valamint a központi szabályozás hatásával, illetve ennek 

rendszerváltást követő hiányával lehet magyarázni. A nyolcvanas években az általánosan „felülről lenyomott‖ 

anyagi-jövedelmi viszonyok nem eredményeztek nagy egyenlőtlenségeket, így nagyfokú inkonzisztenciát sem. 

A központi irányítás, az önálló vállalkozók hiánya azt eredményezte, hogy az iskolai végzettség és a foglalkozás 

között kimagaslóan nagy korreláció volt. 

A rendszerváltást követően a gazdasági válság hatására a társadalom általános elszegényedése volt a jellemző. A 

korábbi egyenlőtlenségteremtő faktorok (hatalom, redisztribúció) hatása már nem érvényesült, az új tényezők 

(piaci viszonyok, önálló vállalkozások) hatása pedig még nem érvényesült. Ezek a hatások oly módon 

mérsékelték a státusinkonzisztenciát, hogy a társadalom széles rétegei süllyedtek le a konzisztens alsó 

csoportokhoz, a felső réteg konzisztenciája változatlan maradt, s az új (gyakran inkonzisztens helyzetű) 

kisvállalkozók rétege még nem alakult ki. A rendszerváltást követően pedig elsősorban az új vállalkozók 

inkonzisztens helyzetének eredményeképpen a korábbitól eltérő és valamivel nagyobb mértékű inkonzisztencia: 

a foglalkozási egyenlőtlenség és iskolai végzettség közötti inkonzisztencia jelent meg. Ugyanakkor a 

rendszerváltást követően bizonyos szempontból konzisztensebbé is vált a társadalom. A jövedelem jelentősége 

megnőtt, a jövedelemnek a többi dimenzió szerint elfoglalt státussal való kapcsolata erősödött a rendszerváltást 

követően. 

4.3. 3. A státuscsoportok átalakulása 

A főbb státuscsoportok léte, jellemzői, tehát a társadalom főbb strukturális viszonyai a vizsgált időszakban – 

amely a rendszerváltást megelőző 9 évtől a rendszerváltást követő 9 évig terjed – alapvetően nem változtak. A 

három vizsgált periódusban elemzésünk eredménye szerint létező tipikus társadalmi csoportok többsége hasonló 

relatív társadalmi pozícióval, közel azonos rétegjellemzőkkel írható le. Az, hogy a társadalom legfelső és legalsó 
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rétegének jellemzői változatlanok a vizsgált időszakban, nem meglepő. A konzisztens felső (1), illetve 

konzisztens alsó (10) társadalmi csoportokat minden gazdasági-politikai berendezkedésű országban, illetve egy 

adott ország eltérő történelmi berendezkedésében azonos módon jellemezhetjük. 

Ugyancsak mindhárom vizsgálati periódusban megtalálható a magas státusú, alacsony jövedelmű (3) emberek 

(többségükben nők) csoportja. Ez a státuscsoport már nem általánosan ismert a nemzetközi szakirodalomban, 

annál inkább elterjedt a kelet-európai (volt szocialista) társadalmakban. Léte és stabilitása a nők nagyarányú 

foglalkoztatottságának s ezzel egy időben a munkaerőpiac (és a jövedelmek) erőteljes nemek szerinti 

szegmentálódásának köszönhető ezekben az országokban. E faktorok a rendszerváltást követően nem változtak 

jelentősen, így az általuk meghatározott státuscsoportok is stabilnak mutatkoztak. 

Adataink szerint változatlan a jelenléte az alsó középosztálynak (6), valamint egy „jó lakású alsó‖ (7) és „jó 

jövedelmű alsó‖ (8) státuscsoportnak a társadalom tipikus csoportjai között. Az alsó középosztály feltehetőleg 

minden társadalomban megtalálható, és feltehetőleg meglehetősen általánosak azok a társadalmi csoportok is, 

amelyek foglalkozási státusa és ennek megfelelően életstílusa is meglehetősen alacsony, viszont valamilyen 

munkaerő-piaci pozícióból adódóan (például a csak kevesek által vállalt nehéz fizikai munka) jövedelmük 

meghaladja az adott társadalom átlagjövedelmét. Figyelemre méltó azonban, hogy a relatíve magas jövedelmet 

alacsony státusukból adódóan nem tudják tényleges életkörülményeik radikális megváltoztatására használni. 

Problematikusabb a jó lakású alsó réteg stabilitása. Csak nemzetközi összehasonlító vizsgálatok tudnák 

megmutatni, hogy itt szintén általános jelenségről vagy pedig a nem piaci alapú szocialista lakáselosztás hosszú 

távú hatásáról van szó, amelyet a sajátos magyar lakásprivatizáció konzervált. 

A vizsgált tíz státuscsoportból hat lényegében változatlanul jelen volt a teljes húszéves időszakban, 

rendszerváltást, gazdasági válságot és fellendülést egyaránt átívelt. Nem állítjuk azonban, hogy a társadalmi 

változások teljesen érintetlenül hagyták az egyenlőtlenségi viszonyokat. Bizonyos csoportok a rendszerváltást 

követően eltűntek, tagjai beolvadtak más társadalmi csoportokba, mivel főbb strukturáló faktoraik jelentősége 

megváltozott vagy megszűnt, illetve új státuscsoportokkal jobban jellemezhetőkké váltak. Ilyen eltűnő 

státuscsoport az 1981-ben és 1992-ben még markáns jegyeket hordozó magas jövedelmű; alacsony felhalmozók 

(rossz lakásúak)" (2) csoportja. Feltehetően az utóbbi tíz évben a lakásszektor piacosodásával párhuzamosan 

státusuk többi eleméhez rendezték lakáshelyzetüket is. A nyolcvanas évek elején még tipikus magas jövedelmű, 

státusát meghaladó életstílusú munkáselit(4), illetve az alacsony árak következtében a felső rétegeket is 

meghaladó mértékben kultúrafogyasztó kulturális középosztály (5) a kilencvenes évek elején még kitapintható, a 

kilencvenes évek végére azonban eltűnik, más csoportokba olvad be. És végül, de nem utolsósorban, a 

rendszerváltást közvetlenül követő években megjelent egy korábban nem ismert, az átalakulás viharainak 

hatásával jellemezhető tipikus társadalmi csoport, a „lecsúszók és visszakapaszkodók‖ (9) csoportja, akik a 

kilencvenes évek elejének gazdasági válsága idején a depriváltakkal hasonló helyzetbe kerülnek, de a 

kilencvenes évek végére ismét felkapaszkodnak az alsó középosztály pozíciójába. 

A nyolcvanas évek elejének egyenlőtlenségi viszonyait a szakirodalomból jól ismert képpel jellemezhetjük 

leginkább: viszonylag kevesen vannak fent, a társadalom többsége középtájon helyezkedik el, de a jövedelem 

szerint inkonzisztens megoszlású csoportokból tevődik össze, és végül a társadalom bő egynegyedét a 

konzisztens alsó helyzetűek alkotják. A kilencvenes évek elejének társadalmára enyhén növekvő, de jövedelmi 

helyzetét tekintve enyhe inkonzisztenciát mutató felső középosztály a jellemző, a középső inkonzisztens 

csoportok közül néhány „lecsúszott‖ a depriváltak közelébe, s bizonyos csoportok tagjainak helyzete attól vált 

kevésbé inkonzisztenssé, hogy jövedelmi viszonyaik „lefelé zárkóztak‖ egyéb, kedvezőtlen státusjellemzőik 

mellé. 

A kilencvenes évek végén már jól látható a társadalom jövedelem szerinti kikristályosodásának folyamata, a 

középosztályosodás, valamint a lecsúszó rétegek visszarendeződésének jelensége. A legtöbb strukturális csoport 

jövedelem szerinti eltérése – a csoportra jellemző általános státustól – csökkent (azaz az ábrák többsége 

közeledett a függőleges tengely felé). Ugyanakkor bizonyos inkonzisztens rétegek, magas státusú, alacsony 

jövedelmű nők (3), illetve az alacsony státusú, jó jövedelmű munkás férfiak csoportja (8) változatlanul markáns 

inkonzisztens rétegét alkotják a társadalomnak. Mint már említettük, ezen stabilitás legfőbb okának a 

munkaerőpiac változatlan irányú és mértékű nemek szerinti szegmentálódását tartjuk, amelyre (eddig) csak 

kevéssé (és csak bizonyos, magas státusú foglalkozások esetében) hatottak a gazdasági-politikai átalakulások. 

Foglaljuk össze az egyes státuscsoportok legfontosabb jellemzőit. 

1. A felső középosztály 



 V. MUNKAMEGOSZTÁS ÉS 

RÉTEGZŐDÉS 

MAGYARORSZÁGON 

 

 275  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Vizsgálatunkban-mint minden hasonló, a népességet reprezentáló empirikus kutatásban – a társadalom 

legfelső és legalsó rétegei jelentős mértékben alul vannak reprezentálva. E társadalmi csoportokat 

részletesebben csak célzott vizsgálatokkal közelíthetjük meg. Ezért elemzésünkben nem használjuk az „elit‖ 

kifejezést. E fogalom használatának elkerülésével is hangsúlyozni szeretnénk, hogy az általunk elemezhető 

mintákban a legfelső társadalmi csoport a felső középosztály, az elitről nem szólhatunk részletesebben. 

A felső középosztályt a konzisztensen magas státusú személyek alkotják. Mindhárom vizsgálati évben az 

adott év átlagánál lényegesen kisebb (az átlag felét kitevő) inkonzisztenciamutatóval rendelkeztek. Elsöprő 

többségük aktív kereső, vezető (felsővezetők, magas státusú értelmiségiek, a rendszerváltást követő években 

a nagyvállalkozókat is ide soroltuk) vagy szakember (középvezetők, alsóbb szintű értelmiségi 

foglalkozásúak). Döntő többségüknek felsőfokú végzettsége van (s kimagasló körükben az egyetemi 

diplomával rendelkezők aránya). 

Ugyanakkor a státuscsoport nagyfokú strukturális stabilitása mellett a rendszerváltás két területen is lényeges 

változást eredményezett körükben. Az egyik ilyen változás az, hogy számarányuk jelentősen megnőtt. A 

nyolcvanas évek elején még a társadalomnak csupán 3,6%-át jellemezhettük konzisztens felső középosztályi 

helyzettel. Közvetlenül a társadalmi-politikai átalakulásokat követően számarányuk közel kétszeresére 

növekedett, s azóta is körülbelül ez az arány jellemzi a felső középosztálybeliek csoportját. E növekedésnek 

két oka is van. Egyrészt a gazdasági átalakulások – mint általában a társadalmakban a modern iparosodás – 

azt eredményezték, hogy a tercier szektor létszáma megnövekedett. Több magasan kvalifikált szakemberre 

van tehát szükség, mint tíz-húsz éve, így létszámuk emelkedése részben strukturális okokkal magyarázható. 

Másrészt, adataink szerint a felső középosztály nemek szerinti megoszlása is kiegyenlítettebbé vált a 

rendszerváltást követően. Míg a nyolcvanas évek elején a felső középosztályi státus döntően a magas státusú 

férfiakra volt jellemző (e csoporton belül 1981-ben 71%-os volt a férfiak aránya), addig a kilencvenes évek 

elején a nők aránya ugrásszerűen megemelkedett e csoporton belül. A korábban a csoportból kiszorult magas 

státusú nők tehát a piaci viszonyok bevezetését követően csökkenteni tudták hátrányukat, helyzetük 

konzisztensebbé vált, s így a csoportból korábban kiszorult nők beáramlottak a legfelsőbb társadalmi 

csoportba. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a magas státusú nők korábbi, a nemek szerinti 

megkülönböztetésből adódó hátrányaik megszűnését vagy legalábbis jelentős csökkenését más, speciálisan a 

nemi egyenlőtlenségekre koncentráló vizsgálatok is kimutatták Magyarországon. 
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1. táblázat: A felső középosztály jellemzői 

A felső középosztály strukturáló faktorainak jelentősége a rendszerváltás körüli időszakban bizonyos 

ingadozásokat mutat, amely aztán az új rezsim megszilárdulásával, "visszarendeződni" látszik. A kilencvenes 

évek elején a felső középosztályt valamivel alacsonyabb státus, valamivel nagyobb inkonzisztencia és 

lényegesen fiatalabb életkor jellemezte, mint a nyolcvanas évek elején vagy a kilencvenes évek végén. E 

tényezők közül az életkori változások magyarázata a leginkább kézenfekvő. A rendszerváltást követően az 

elit körében strukturális okokkal magyarázható tömeges méretű generációváltás zajlott le. A régi elit idősebb 

tagjai közül azok, akik nem tudtak a régi elit pozícióban megmaradni a megváltozott feltételek mellett, 

tömeges arányban vonultak ki a munkaerőpiacról. Helyüket a régi elit második vonalának fiatal, ambiciózus, 

váltani akaró és tudó fiatalabb generációja vette át (Kolosi és Sági 1997a, 1997b). A kilencvenes évek elejére 

jellemző „nagy generációváltást‖ az évtized derekára a munkaerő-piaci viszonyok stabilizálódása, letisztulása 

jellemezte, nem észleltünk további tömeges személycseréket az elit tagjai sorában. Az évtized eleje felső 

középosztályának fiatal, új tagjai aztán az évtized végére „hozzáöregedtek‖ státusukhoz, így átlagos 

életkoruk napjainkban megközelíti a nyolcvanas évek elejére jellemző csoportátlagot. 
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A másik olyan tényező, amit a rendszerváltást közvetlenül követő időszak felső középosztályának ideiglenes, 

csak az átalakulási folyamatra jellemző sajátosságaként értelmezhetünk, az 1992-es felső középosztály 

relatíve alacsonyabb átlagos státusjellemzője és magasabb inkonzisztenciamutatója. A rendszerváltást 

közvetlenül követő, nem letisztult és gazdasági válsággal sújtott időszakában a felső középosztály tagjai 

között megjelentek alacsonyabb jövedelmű és alacsonyabb foglalkozási státusú (többségükben) nők is. Ők 

aztán a kilencvenes évek végére eltűntek e társadalmi csoport tagjai közül. Ennek az ideiglenes relatív felfelé 

csúszásnak a legfőbb okát abban látjuk, hogy ebben az időszakban a társadalomra jellemző általános 

elszegényedés felértékelt bizonyos biztos alkalmazotti (de alacsonyabb jövedelmet biztosító) női 

foglalkozásokat. Ez a folyamat azonban csak rövid ideig tartott. 

2. Magas jövedelmű, rossz lakású csoport 

A szocialista redisztribúció egyik szembetűnő jellemzője volt a lakáspiac gyakorlatilag teljes hiánya, a 

lakások elosztásának speciális formája, a „lakásosztály‖ mint sajátos strukturáló tényező kialakulása. E 

sajátosságnak köszönhető az, hogy a nyolcvanas évek elején markáns társadalmi csoportot alkottak, más 

dimenziók mentén mért státusuk magas volt, viszont lakáshelyzetük egyéb státusjellemzőiknél lényegesen 

rosszabb volt (jó közepes volt csupán). E csoport tagjainak egyéb egyenlőtlenségi dimenziók mentén való 

relatív pozíciója nem, vagy csak kis mértékben tért el a felső középosztályétól. A rendszerváltást követően a 

lakásokat előbb privatizálták, majd lassan beindult a tényleges piaci viszonyokra jellemző lakáspiac is. Ennek 

következtében a kilencvenes évek elejére a „magas jövedelmű, kedvezőtlenebb lakáshelyzetűek‖ csoportja 

már a nyolcvanas évek eleji állapotnál nagyobb inkonzisztenciamutatóval jellemezhető, alacsonyabb 

foglalkozási státusú és kevésbé iskolázott rétegre volt jellemző. A csoport más szempontból magas státusú 

tagjai a megváltozott jövedelmi viszonyok következtében valószínűleg rendezték lakáshelyzetüket, s a 

konzisztens felső középosztályba kerültek át. A kilencvenes években a lakás szerinti inkonzisztencia mértéke 

tovább csökkent e - más szempontból középosztályi vagy felső középosztályi helyzetben levő - csoport tagjai 

körében, míg 1999-re e csoport megszűnt, tagjai beolvadtak más csoport tagjai közé. 

2. táblázat - A magas jövedelmű, rossz lakású csoport jellemzői 
 

  1981 1992 1999 *** 

Aránya a népességben 4,9 5,7   

Átlagos státusérték 19,6 19,2   

Átlagos inkonzisztencia 23,0 25,0   

Foglalkozási státus 4,4 3,8   

Iskolázottsági státus 4,5 3,6   

Jövedelmi státus 4,2 _4,6   

Anyagi életstílus 2,5 2,4   

Kulturális életstílus 4,0 4,1   

Átlagos életkor 41,2 41,3   

Férfiak aránya 60,5 49,7   

Domináns települési típus Város Város   

Domináns gazdasági 

aktivitás 
Aktív (90,0) Aktív (86,7)   

Domináns foglalkozási 

típus 

Vezető (48,3) Vezető (28,8)   

Szakember (46,9) Szakember (33,5)   

  Alkalmazott (22,8)   

Domináns iskolai 

végzettség 

Egyetem (27,9) Egyetem (24,5)   

Főiskola (24,4) Főiskola (20,3)   

Gimnázium (27,8) Gimnázium (18,5)   

Szakközépiskola (25,8) Szakközépiskola (28,8)   

3. Magas státusú, alsó közép jövedelmű csoport 
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Mint már korábban említettük, a magas státussal s ezen belül is magas iskolai végzettséggel és nagy 

kulturális aktivitással jellemezhető személyek mindhárom vizsgált időszakban markáns csoportot alkottak a 

társadalom egyenlőtlenségi rendszerében. Többségük magas iskolai végzettségű szakember vagy 

alkalmazott, egyéb szellemi foglalkozású nő. A státuscsoport stabilitását a munkaerőpiac rendszerváltás által 

kevéssé érintett nemek szerinti szegmentációjával magyarázhatjuk. 

E stabilitáson túl azonban lényeges átrendeződési folyamat zajlott e csoporton belül is. A rendszerváltást 

megelőzően e csoport tagjai az alacsony jövedelem ellenére az átlagosnál lényegesen jobb anyagi 

körülményekkel voltak jellemezhetők. A lakáspiac megjelenése után a magas státusú, alsó közép jövedelmű 

csoport tagjainak a lakáshelyzete is jellemzően „alsó közép jellegű‖, tehát konzisztensebbé vált 

lakáshelyzetük a jövedelmükkel. Ugyanakkor a csoportot jellemző nagymértékű inkonzisztencia nem 

csökkent lakáshelyzetük konzisztenssé válásával. Ennek legfőbb oka az, hogy e dimenzió mentén 

konzisztensebbekké váltak ugyan, de más, az inkonzisztenciát növelő tényező jelent meg a csoporton belül. 

A magas státusú, alacsony jövedelmű státuscsoport átlagos iskolai végzettsége és munkaerő-piaci helyzete 

jelentős mértékű változást mutat a csoport belső szerkezetében. A kilencvenes évek végére e csoport 

foglalkozási státusa és iskolai végzettsége elérte a felső középosztály alsó szintjét, kulturális fogyasztása 

változatlanul magas, jövedelmi pozíciója javult, míg vagyoni helyzete változatlanul alacsony. Mindezekkel 

együtt adataink szerint e csoport elindult azon az úton, amely felső középosztályhoz közelíti, annak mintegy 

„lefelé való folytatását‖ jelentheti a következő években, amikor a javuló jövedelmi helyzetet némi késéssel 

követi a lakáshelyzet javulása is. Azt, hogy a későbbiekben e csoport tagjai a felső középosztály alsó rétegét 

vagy a középosztály felső rétegét erősítik-e, az dönti el, hogy jövedelmi helyzetük és lakáshelyzetük a 

következő időszakban javulni fog, vagy változatlan marad. 

3. táblázat: A magas státusú, alsó közép jövedelmű csoport jellemzői 

3. táblázat - A magas státusú, alsó közép jövedelmű csoport jellemzői 
 

  1981 1992 1999 

Aránya a népességben 4,7 6,8 7,1 

Átlagos státusérték 18,5 16,6 18,8 

Átlagos inkonzisztencia 30,0 29,0 28,0 

Foglalkozási státus 3,7 3,5 4,2 

Iskolázottsági státus 3,9 4,0 4,5 

Jövedelmi státus 2,1 2,4 3,5 

Anyagi életstílus 4,6 2,3 2,2 

Kulturális életstílus 4,2 4,5 4,3 

Átlagos életkor 37,8 43,1 46,3 

Férfiak aránya 23,9 23,9 35,9 

Domináns települési típus Nincs Város Nagyváros és Bp. 

Domináns gazdasági 

aktivitás 
Aktív (72,4) Aktív (59,6) Aktív (68,7) 

Domináns foglalkozási 

típus 

  Nyugdíjas (25,2) Nyugdíjas (21,9) 

  Gyes (9,9)   

Szakember (38,1) Szakember (45,1) Szakember (46,1) 

Alkalmazott (32,0) Szakember (33,5) Vezet ő (35,4) 

Vezet ő (19,6) Alkalmazott (22,8) Alkalmazott (18,2) 

Domináns iskolai 

végzettség 

Egyetem (27,9) Egyetem (24,5)   

Főiskola (24,4) Főiskola (20,3)   

Gimnázium (27,8) Gimnázium (18,5)   

Szakközépiskola (25,8) Szakközépiskola (28,8)   

4. Munkáselit - formálódó középosztály 
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A szocialista társadalmi berendezkedés jellemző strukturális csoportja volt az ideológiai okokból is 

támogatott munkás-elit. Tagjai általános státusuk szerint középső társadalmi rétegűeknek lennének 

besorolhatók, ettől az általános státustól azonban lényegesen eltér jövedelmi helyzetük, amely csak valamivel 

gyengébb a felső középosztály jövedelmi helyzeténél. Igen magas inkonzisztencia jellemzi e csoportot. 

Tagjai jellemzően aktív kereső szakmunkás férfiak. A kilencvenes évek elején e csoport jellemzői alig térnek 

el a klasszikus szocialista munkáselit jellemzőitől. A piaci viszonyok megszilárdulását követően azonban a 

kilencvenes évek végére e csoport mint „egységes munkáselit‖ megszűnik, a korábbi munkáselit tagjaiból két 

tipikus társadalmi csoport formálódik. 

Mindkét „régi-új‖ csoportra a státuskristályosodás a jellemző. A magasabb státusú csoportot (4a) 

változatlanul közepes munkaerő-piaci pozíció, viszont magasabb iskolai végzettség, a (változatlanul magas) 

jövedelmi pozícióval konzisztens, kimagasló anyagi és lakáshelyzet jellemzi, s kulturális aktivitásuk is 

meghaladja az átlagosat. E csoport egyötödét önfoglalkoztatók (kisvállalkozók) alkotják, s a korábbi 

férfidominancia is csökkenőben van körükben. Mindezen átalakulási folyamatok egy, a régi munkáselitből 

kiváló, a kisvállalkozókkal megerősített, újonnan formálódó társadalmi csoport, az új középosztály 

kialakulására enged következtetni. 

Összevetve ezt az eredményt a „magas státusú, alsó közép jövedelmű‖ státuscsoport mozgásának irányával, 

egyértelműen kijelenthetjük, hogy a kilencvenes évek végére a középosztályosodás folyamatának lehetünk 

tanúi. Az újonnan kialakuló középosztály két, korábban is létező tipikus társadalmi csoportból alakul a 

szemünk láttára: a középosztályi státusú, de viszonylag alacsony jövedelmű, beosztott szellemi foglalkozású 

nők csoportjából és az alsó(bb) középosztályi státusú, magasabb jövedelmű és vagyoni helyzetű férfiakból, 

akik részben a régi munkáselitből, részben pedig az újonnan alakult kisvállalkozókból állnak. Mindkét 

formálódó középosztálycsoportra jellemző a magas, de a „forráscsoportoknál” alacsonyabb mértékű 

inkonzisztencia. 

4. táblázat - A munkáselit – formálódó középosztály jellemzői 
 

  1981 1992 1999   

  4 munkáselit 4 munkáselit 4a alsó középosztály 

jó anyagi helyzetben 
4b szerényen él ő 

alsó középosztály 

Aránya a 

népességben 
5,8 5,8 4,4 7,2 

Átlagos státusérték 16,2 16,0 18,3 16,4 

Átlagos 

inkonzisztencia 
24,0 31,0 25,0 25,0 

Foglalkozási státus 2,4 1,8 2,6 2,7 

Iskolázottsági státus 2,2 3.2 3,7 3,8 

Jövedelmi státus 4,1 4,1 4,0 4,5 

Anyagi életstílus 2,6 4,1 4,7 2.3 

Kulturális életstílus 42,7 2,8 3,3 3,2 

Átlagos életkor 70,8 40,1 42,6 42,9 

Férfiak aránya 23,9 80,4 66,1 59,9 

Domináns települési 

típus 
Nincs Falu és kisváros 

Falu (37,5) 

Kisváros (26,7) 
Nincs 

Domináns gazdasági 

aktivitás 
Aktív (90,5) Aktív (89,2) Aktív (85,6) Aktív (88,4) 

Domináns 

foglalkozási típus 

Szakmunkás (52,1) Szakmunkás (51,3) Szakmunkás (28) Szakmunkás (42,3) 

Alkalmazott (25,5) Szakképzetlen 

(19,1) 
Alkalmazott (24,5) Alkalmazott (28,7) 

Domináns iskolai 

végzettség 

Szakmunkás- iskola 

(52,6) 
Szakmunkás- iskola 

(50,45) 
Szakmunkás- iskola 

(30,9) 
Szakközép iskola 

(37,3) 

Szakközép- iskola Szakközép- iskola Szakközép- iskola Szakmunkás iskola 



 V. MUNKAMEGOSZTÁS ÉS 

RÉTEGZŐDÉS 

MAGYARORSZÁGON 

 

 280  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

(18,7) (19,7) (27,9) (29,8) 

  Általános is- kola 

(18,1) 
Gimnázium (21,9) Gimnázium (19,2) 

A régi munkáselit valamivel alacsonyabb státusú, de változatlanul magas jövedelmű rétegéből pedig egy 

olyan, a régi munkás elitnél ugyancsak képzettebb, nagyobb kulturális aktivitást mutató „régi-új‖ csoport is 

kivált a kilencvenes évek végére, amely az „új munkás-középosztálytól‖ csak két paraméterében tér el: 

vagyoni helyzete csupán „gyenge átlagosnak‖ mondható, és körükben a kisvállalkozók aránya nem 

kimagasló. Amennyiben anyagi életstílusuk is megközelíti a korábban említett, magasabb státusú új munkás-

középosztály státusát, körükből alakulhat ki az újonnan formálódó középosztály izmos alsóbb rétege. 

5. Kulturális középosztály 

A nyolcvanas évek elejének tipikus társadalmi csoportjait vizsgálva egy sajátos, valószínűleg csak a 

szocialista társadalmi berendezkedés körülményei között életképes tipikus csoportpárt, a „kulturális 

középosztály‖ nemek szerint elkülönülő két csoportját figyelhetjük meg. Tagjai általános státusuk szerint a 

középosztály alsó, vagy az alsó középosztály felső rétegébe tartoznának, ha ettől nem különböztetné meg 

őket átlag feletti kulturális fogyasztásuk. Többségük fiatal, budapesti lakos, a férfiak (5) az átlagnál 

valamivel jobb, de a munkáselit szintjét el nem érő jövedelemmel rendelkező fiatal szakmunkások, a nők (5a) 

e férfiak „tipikus feleségei‖: alacsonyabb jövedelmű, rutin szellemi munkát végző fiatalok. E tipikus 

társadalmicsoport-pár csak azokban a társadalmi formációkban jelenhet meg, ahol a kultúra fogyasztása 

sokkal inkább akarat (és a területi elrendeződésből fakadó lehetőség), semmint anyagi helyzet függvénye. A 

szocialista társadalmakban a kulturális tevékenységek ára tudatosan nyomott volt, ideológiai okokból 

mindenki számára hozzáférhetővé kívánták tenni a kulturális javak fogyasztását és élvezetét. A 

rendszerváltást követően a kulturálódás költségei elkezdték közelíteni a piaci társadalmakra jellemző relatív 

nagyságrendet, s ez önmagában elsöpörte a kulturális középosztály „férfitagozatát". Ugyanakkor a tipikus női 

kulturális középosztály továbbra is komoly strukturális csoportot képvisel a társadalomban. Tagjai jövedelmi 

helyzete változatlanul alsó középosztályinak mondható, viszont vagyoni helyzetük megközelíti a felső 

középosztály szintjét. Ebből a tényből arra következtethetünk, hogy a kilencvenes évek kulturális 

középosztályát döntően azok a középfokú végzettségű, szellemi foglalkozású nők alkotják, akik férjük révén 

a saját jövedelmük által meghatározottnál magasabb családi jövedelemmel rendelkeznek, így a családi 

költségvetésből fedezni tudják kulturálódásuk költségeit. 
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5. táblázat: A kulturális középosztály jellemzői 

6. Alsó középosztály 
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Ahogy a középosztály esetében láttuk, az alsóbb társadalmi rétegekben is kialakult egy időben stabil, tipikus 

„női‖ társadalmi csoport. Tagjai erős középosztályra jellemző foglalkozási státusúak, középfokú (döntően 

érettségizett) iskolai végzettségű, alacsonyabb szintű „betanított értelmiségi‖ vagy egyéb szellemi 

foglalkozású nők. A csoport „férfimegfelelője‖ az általunk „jó jövedelmű alsó‖ rétegnek elnevezett (8. sz.) 

státuscsoport. 

7. Jó lakású alsó csoport 

A „jó lakású alsó‖ elnevezésű státuscsoportot alapvetően az általános társadalmi státusuknál kedvezőbb 

lakáshelyzetük és életkoruk különbözteti meg az „alsó középosztálytól‖, illetve a „jó jövedelmű alsó‖ 

státuscsoporttól. Idetartoznak azok az idősebb, esetleg nyugdíjas férfiak és nők, akiknek felnőttek a 

gyerekeik, s a megüresedett lakást megtartva relatív lakáshelyzetük „megjavult‖. E csoport tagjai nagy 

valószínűséggel mindaddig a 6. vagy 8. státuscsoportba tartoztak, amíg gyerekeik velük éltek. 

6. táblázat: Az alsó középosztály jellemzői 

6. táblázat - Az alsó középosztály jellemzői 
 

 
1981 1992 1999 

Aránya a népességben 12,3 9 12,1 

Átlagos státusérték 13,2 13,8 13,1 

Átlagos inkonzisztencia 22 19 25 

Foglalkozási státus 3,5 3,4 3,5 

Iskolázottsági státus 3,4 3,5 3,6 

Jövedelmi státus 1,9 2,2 2 

Anyagi életstílus 2,2 2,3 1,7 

Kulturális életstílus 2,3 2,5 2,3 

Átlagos életkor 40 44,5 47,5 

Férfiak aránya 29,3 34,7 24,9 

Domináns települési típus Nincs Nincs Nincs 

Domináns gazdasági 

aktivitás 

Aktív (62,1) Aktív (49,6) Aktív (42,1) 

Nyugdíjas (24,6) Nyugdíjas (34,1) Nyugdíjas (29,6) 

 
Gyes (11,2) Gyes (14,2) 

Domináns foglalkozási 

típus 

Alkalmazott (54,4) Alkalmazott (36,9) Alkalmazott (46,0) 

Szakember (24,5) Szakember (35,4) Szakember (33,8) 

Vezető (14,5)   

Domináns iskolai Szakmunkás iskola (36,9) Szakmunkás iskola (31,2) Szakmunkás iskola (30,0) 
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végzettség 
Szakközépiskola (23,0) Szakközépiskola (32,1) Szakközépiskola (29,1) 

Gimnázium (21,1) Gimnázium (20,2) Gimnázium (21,1) 

8. 7. táblázat - A jó lakású alsó csoport jellemzői 
 

 
1981 1992 1999 

Aránya a népességben 12,1 12,8 9,7 

Átlagos státusérték 11,4 10,6 11,7 

Átlagos inkonzisztencia 22 19 19 

Foglalkozási státus 1,9 1,6 1,9 

Iskolázottsági státus 2 2 2,5 

Jövedelmi státus 1,7 1,8 2,1 

Anyagi életstílus 3,6 3,7 3,4 

Kulturális életstílus 2,2 1,9 1,9 

Átlagos életkor 48 50,9 50,3 

Férfiak aránya 42 46,6 54,4 

Domináns települési típus 
Falu (51,4) Falu (53,6) Falu (49) 

  
Kisváros (34,6) 

Domináns gazdasági 

aktivitás 
Aktív (61,2) Nyugdíjas (49,9) Aktív (47,3) 

Domináns foglalkozási 

típus 

Nyugdíjas (33,9) Aktív (37,3) Nyugdíjas (34,7) 

Szakmunkás (40,9) Szakmunkás (45,9) Szakmunkás (40,7) 

Alkalmazott (21,5)   

Szakképzetlen (20,5) Szakképzetlen (30,8) Szakképzetlen (28,2) 

Domináns iskolai 

végzettség 

Általános iskola (41,2) Általános iskola (50,9) Szakmunkás iskola (43,1) 

Szakmunkás-iskola (27,2) 
Szakmunkás- iskola 

(22,6) 
Általános iskola (46,2) 

Nincs befejezett iskolai 

végzettség (29,2) 
 Nincs befejezett iskolai 

végzettség (25,6) 
 

9. Jó jövedelmű alsó csoport 
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Ellentétben a munkáselittel, ez a szintén tipikusan férfi szakmunkásokból álló társadalmi csoport a 

rendszerváltást követően sem változott meg lényegesen. Tagjai az átlagot valamivel meghaladó jövedelmi 

helyzetű, de egyéb státusismérveiket tekintve átlag alatti (de nem deprivált) helyzetű vidéki, nagyobbrészt 

falusi szakmunkás férfiak. A rendszerváltás annyiban változtatta meg e csoport karakterisztikáját, hogy a 

csoport létszáma a felére csökkent, s valamelyest csökkent összesített társadalmi státusuk pontszáma is (11,5-

ről 10,6-re). 

8. táblázat - A jó jövedelmű alsó csoport jellemzői 
 

 
1981 1992 1999 

Aránya a népességben 18,4 13,4 9,6 

Átlagos státusérték 11,5 11 10,6 

Átlagos inkonzisztencia 18 24 20 

Foglalkozási státus 1,7 1,6 1,6 

Iskolázottsági státus 2,7 2,2 2,5 

Jövedelmi státus 3,2 3,7 3,6 

Anyagi életstílus 1,8 1,6 1,6 

Kulturális életstílus 2 1,9 1,7 

Átlagos életkor 37,8 43,4 47,7 

Férfiak aránya 86,7 77,4 68,6 

Domináns települési típus 
Falu (54,9) Falu (41,0) Falu (42) 

 
Kisváros (31,5) Kisváros (22,8) 

Domináns gazdasági 

aktivitás 

Aktív (91,2) Aktív (72,4) Aktív (64,1) 

  
Nyugdíjas (23,1) 

Domináns foglalkozási 

típus 

Szakmunkás (60,4) Szakmunkás (44,4) Szakmunkás (44,6) 

Szakképzetlen (24,7) Szakképzetlen (39,0) Szakképzetlen (39,1) 

Domináns iskolai 

végzettség 

Szakmunkás-iskola (57,3) Általános iskola (45,7) Szakmunkásiskola (42,4) 

Általános iskola (28,8) 
Szakmunkás- iskola 

(26,3) 
Általános iskola (38,4) 

 Nincs befejezett 

iskolaivégzettség (21,9) 
 

10. Lecsúszók és visszakapaszkodók 

Tipikusan a rendszerváltás termelte ki e társadalmi csoportot. 1981-es vizsgálatunkban még nem szerepelt 

ilyen csoport, az 1999-es adatok pedig e csoport depresszió utáni, a társadalmi ranglétrán való 
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visszakapaszkodására engednek következtetni. A rendszerváltást közvetlenül követő időszakban a gazdasági 

válság leginkább az alacsony (az átlagost alulról megközelítő) iskolázottságú, a munkaerőpiacon nehezen 

elhelyezkedő falusiakat sújtotta. A lecsúszó réteg 15,7%-a „egyéb inaktív‖, leginkább munkanélküli, 1992-

ben 40%-uk nyugdíjas volt, de egyharmaduk a képzetlen aktív munkások köréből került ki. Ez volt az a 

társadalmi csoport, amely a rendszerváltást megelőzően ingázott, s a gazdasági váltás időszakában az elsők 

között váltak munkanélkülivé. Összesített státuspontjuk 1992-ben csak alig valamivel magasabb, mint a 

depriváltaké. Arányuk a teljes népességen belül 12%-os volt 1992-ben. A csoporthoz tartozók többsége a 

gazdasági válságot követően elindult felfelé a lejtőn: a gazdaságilag aktívak újra dolgozni kezdtek, megszűnt 

körükben a kirívó munkanélküliség, s valamelyest javultak anyagi és életkörülményeik is. Egy kisebb 

csoportjuk pedig végzetesen lecsúszott a depriváltak közé. 

9. táblázat - A lecsúszók és visszakapaszkodók jellemzői 
 

 
1981 1992 1999 

Aránya a népességben 12,1 10,3  

Átlagos státusérték 9,8 12,4  

Átlagos inkonzisztencia 12 21  

Foglalkozási státus 2 2  

Iskolázottsági státus 2,5 3,3  

Jövedelmi státus 1,5 1,9  

Anyagi életstílus 1,6 2  

Kulturális életstílus 2,2 3,3  

Átlagos életkor 46,5 42,4  

Férfiak aránya 32 56,6  

Domináns települési típus Falu (40,5) Falu (42,0)  

Domináns gazdasági 

aktivitás 

Nyugdíjas (41,5) Aktív (64,1)  

Aktív (33,7) Nyugdíjas (23,1) Egyéb inaktív (15,7) 

Domináns foglalkozási típus 
Szakmunkás (61,6) Szakmunkás (44,6)  

Alkalmazott (18,4) Szakképzetlen (39,1)  

Domináns iskolai végzettség 
Általános iskola (49,8) Szakmunkásiskola (42,4)  

Szakmunkás- iskola (38,4) Általános iskola (38,4)  

11. Depriváltak 

A nemzetközi struktúrakutatásokból jól ismert csoport a depriváltak tipikus jellemzőivel. Konzisztensen 

alacsony társadalmi státusúak, az átlagosnál idősebbek. Domináns foglalkozási csoportjuk a nyolcvanas évek 

lején a mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak és a szakképzetlenek, a rendszerváltást követően pedig 

általában a szakképzetlenek (és csak másodsorban a mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak). 
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A nyolcvanas évek elején a csoport fele nyugdíjas volt, a kilencvenes évek elején a nyugdíjasok aránya 

emelkedett, de jelentős mértékben megjelent körükben a munkanélküliek serege is. A kilencvenes évek 

végére ugyan továbbra is a nyugdíjasok alkotják e csoportot, viszont a nyugdíjasok csoporton belüli aránya 

csökkent, s a munkanélkülieken túl a gyesen levő kismamák képezik a depriváltak további bázisát. Az idők 

folyamán a depriváltak jellemző iskolai végzettsége valamelyest nőtt, de még így is messze elmarad a 

társadalmilag minimálisan elvártnak tekinthetőtől. 

A depriváltak többsége korábban, még a kilencvenes évek elején is tipikusan falusi környezetben élt. Az 

utóbbi években azonban csökkent a falusiak és nőtt a kisvárosban élők aránya. Ezzel párhuzamosan 

egyharmadról egyötödre csökkent körükben a mezőgazdasági foglalkozásúak aránya, és nőtt a betanított és 

segédmunkások aránya. A kilencvenes évek oktatási expanziója a generációk váltakozásának megfelelően 

javította abszolút iskolai végzettségüket. Relatív pozíciójuk azonban nem változott. 

 

10. táblázat: A depriváltak jellemzői 
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4.4. 4. Az életkörülmények lépcsőfokai 

Összességében azt tapasztaljuk, hogy életkörülményeik szempontjából egy ötlépcsős elrendeződés jellemzi a 

népességet. Legfelül a felső középosztály helyezkedik el. Ennek létszáma a nyolcvanas évek elejéhez képest 4 

százalékról mintegy hat százalékra emelkedett. Ezen belül – más vizsgálatokból tudjuk – kiemelkedik egy 

mintegy egyszázaléknyi elit, a mai kor „uralkodó osztálya‖ (Fábián, Kolosi és Róbert 2000). Ez a felső 

középosztály a rendszerváltás előtt háromnegyed részben férfiakból állt, mára a nemek szerinti arányok 

kiegyenlítődtek. A rendszerváltás környékén lehetett tapasztalni benne némi diffúziót, ami a felgyorsult 

társadalmi változások hatására utal. Napjainkra azonban a csoport stabilizálódott. 

A következő lépcsőfokon (16-20 pont közötti átlagos státuspontszám) van a népesség mintegy egynegyede. 

Ennek felső mezőjében egyaránt megtalálhatók azok a csoportok, akik minden jellemzőjükben a felső 

középosztályhoz hasonlítanak, de valami miatt (mert már nyugdíjasok, mert még fiatalabbak, mert nők, mert 

kevésbé hatékonyak vagy szerencsések) azonban kimaradtak abból, és a korábbi munkáselit rohamosan 

gyarapodó és középosztályosodó tagjai ők (3. és 4a státuscsoport). Alsó mezőjében pedig a főként 

szakmunkáselit és egy belsőleg rendkívül inkonzisztens, a korábbi kulturális elit maradványaként tovább élő 

csoport található (4b és 5. státuscsoport). 

A középső lépcsőn az alsó középosztály helyezkedik el (13-14 pont). Középfokú iskolai végzettséggel 

rendelkező alkalmazottak és szakemberek, 70 százalékban nők. A csoporthoz tartozók státusinkonzisztenciája 

előbb csökkent, majd jelentősen megnőtt. A csoportban a nyolcvanas évek elején és most is a népesség 12 

százaléka található, a rendszerváltás idején valamivel kisebb volt az arányuk. 

A negyedik grádicson éppen fordította helyzet: a rendszerváltás idején a népesség több mint egyharmada 

tartozott ide, a kezdeti és jelenlegi időszakban pedig mintegy 30 százalék. A tíz-tizenkét pontos átlagos 

státuspont közepes inkonzisztenciával párosul. Az ide tartozók döntő többsége munkás. A csoportnak állandó 

eleme, hogy egy részüknél a többi státuselemnél magasabb jövedelem, más részüknél pedig a többi 

státuselemhez képest jobb lakáshelyzet okozza az inkonzisztenciát. Figyelemre méltó, hogy az utóbbiak 

létszáma lassan, az előbbiek létszáma pedig fokozatosan a felére csökkent az elmúlt közel húsz esztendőben. 

Ugyanakkor a rendszerváltás idején jelent meg önálló státuscsoportként az a lecsúszó réteg, amely csak kevéssel 

élt jobban a konzisztens depriváltaknál, mára pedig az alsó középosztályhoz hasonló helyzetbe került. 

Végül mindhárom időpontban a népesség közel harminc százalékát tette ki az deprivált csoport, amely 

konzisztensen minden mutató szempontjából a legkedvezőtlenebb helyzetben van. Minimális dinamikára az 

utal, hogy az 1981. évi 7,3 átlagstátuspontszám a válság időszakában 6,7-re süllyedt, majd az utóbbi 6-7 évben 1 

pontot emelkedett. 

Természetesen tudjuk, hogy a vizsgált közel húsz esztendőben az itt tapasztaltaknál jelentősebb változások 

következtek be az egyes emberek életében. A korábbi fejezetekben igyekeztünk ezeket részletesebben tárgyalni. 

Az összehasonlíthatóság érdekében végrehajtott standardizálások részben elmossák ezeket a finom – de az 

egyenlőtlenségek nagyságrendi növekedésétől a választék és a fogyasztás növekedéséig az emberek életében 

igen fontos – eltéréseket. Ennek ellenére az mutatkozik meg, hogy a státuscsoportok elrendeződésében inkább a 

folyamatosság dominált. Társadalmi rendszertől függetlenül olyan társadalomban élünk, amelyben az 

életkörülmények graduális egyenlőtlenségei folyamatosak, és ezeket keresztezik a konkrét életviszonyok 

„másságai". Nyilvánvalóan két különböző élethelyzet a felső középosztályból lemaradó, státusukhoz képest igen 

rosszul kereső vezetők, értelmiségiek, szakemberek, alkalmazottak (3. csoport) és a munkáselitből is 

kiemelkedő, általános státusuknál magasabb jövedelemmel és jobb anyagi életkörülményekkel rendelkező 

szakmunkások és kisvállalkozók csoportja (4a csoport). A hierarchikus elrendeződésben pontosan azonos 

szinten vannak. 

4.5. 5. A terhes babapiskóta – új paradigmák felé 

A bevezetőben2 utaltam a marxista társadalomfelfogás azon két posztulátumára, hogy a társadalom 

szerkezetében az egyének puszta halmazán túlmutató társadalmi csoportok jelentik az alapegységeket, és hogy 

az egyenlőtlenségek korántsem örökkévalók, hanem éppen e csoportok harcából létrejött történelmi 

képződmények. Ezek a tételek határozták meg a hatvanas-hetvenes években a társadalom szerkezetével 

kapcsolatos gondolkodásomat. Eszerint a társadalmi folyamatok szempontjából a társadalmi csoportok (a 

                                                           
2A könyv itt nem közölt bevezetőjében. – A szerk. 
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gazdaság szerkezetében meghatározott osztályok) mozgásának és konfliktusainak meghatározó jelentősége van. 

A társadalmi egyenlőtlenségek pedig e mozgások, harcok következtében állnak elő, nem természettől adottak. 

Ez a két tétel azonban igen jelentős tudományos viták kereszttüzében állt az elmúlt száz évben. Egyfelől az 

individualista megközelítések erősen kritizálták az egyén társadalmi és történelmi szerepének lebecsülését, 

illetve a módszertani individualizmus mindig is tagadta a társadalmi valóság személytelen elemeit, a társadalom 

alapegységének az egyéneket és az egyénekre visszavezethető csoportokat, intézményeket tekintette (Szántó 

1999; Csontos 1998). Másfelől a funkcionalista megközelítések értelmetlennek tekintették a Rousseau óta 

minduntalan feltett kérdést az egyenlőtlenségek eredetéről, és a társadalmi egyenlőtlenségeket, a társadalom 

vertikális tagozódását a társadalom funkcionális előfeltételének tekintették (Mayntz 1975). 

Ezek a viták túlmutattak a marxista/nem marxista kettősségen, ott rejtőztek már Weber és Durkheim 

szociológiai felfogásának eltérésében, és a hatvanas-hetvenes években a konfliktuselmélet és a funkcionalizmus 

elméleti barikádokat építő vitájában csúcsosodtak ki. A barikádok áttörhetetlenségét pedig csak erősítette, hogy 

a konfliktuselmélet és a funkcionalizmus vitája elméletileg és ideológiailag összekapcsolódott a hagyományos 

bal- és jobboldal politikai megkülönböztetésével. 

Az elmúlt húsz esztendőben arra törekedtem, hogy meghaladjam ezt a kettősséget, a két elméleti pozíció 

racionális elemeiből egyfajta módszertani eklekticizmust építsek fel. (Egyik kritikusom meglehetősen 

rosszindulatú elemzésében ezt az elméleti baloldaliság és a módszertani jobboldaliság elegyének nevezte.) 

Ennek a könyvnek az elemzései (csakúgy, mint a szocialista társadalomszerkezetet leíró Tagolttársadalom című 

könyvem a nyolcvanas évek közepén) ennek a módszertani eklekticizmusnak a jegyében születtek. A 

módszertani individualizmus nevében az empirikus elemzések az egyének és háztartásaik mozgására, a 

sokdimenziós egyenlőtlenségi térben elfoglalt helyére alapulnak, azonban az egyéni élethelyzetek empirikus 

sokféleségéből mindig igyekeztem kiemelni azokat a csoportképző sajátosságokat – a redisztribúció és a piac, a 

valóságos és szimbolikus tőkék strukturáló hatását –, amelyek túlmutatnak az individuumok puszta halmazán. 

Ez a társadalomszerkezet kissé leegyszerűsítve két dimenzióban ábrázolható. A vertikális dimenzió az 

egyenlőtlenségek, a fent és a lent, a jobb és rosszabb élethelyzetek dimenziója. Minden egyén, minden háztartás 

elhelyezhető ebben a dimenzióban, még akkor is, ha a mérés pontossága, a kutató értékválasztása az egyes 

egyenlőtlenségek súlyozásában kissé módosíthatja is az egyének ezen vertikális elrendeződését. 

Vannak azonban olyan társadalmi különbségek is, amelyeknek nagyon nagy hatása van az egyének életére, 

önmagukban azonban nem hierarchikus elrendeződésűek. Tudjuk persze, hogy a nemek szerinti különbségek, a 

foglalkozási különbségek, a lakóhely településtípusának különbségei – hogy csak a leggyakrabban használt 

„változókat‖ említsük – konkrét társadalmi feltételek mellett jelentős egyenlőtlenségek hordozói lehetnek. 

Azonban csak a konkrét társadalmi feltételek teszik őket egyenlőtlenségek hordozóivá, és nem önmagukban 

azok. A képzettség szintje, a jövedelem, a vagyon, a hatalom mindig vertikális elrendeződésű, mindig maga az 

egyenlőtlenség. A matriarchátus és a patriarchátus, vagy az iszlám és a posztmodern társadalom azonban 

másként és másként építi be a nemek szerinti különbséget – ha tetszik, másságot – az egyenlőtlenségi 

rendszerbe. A sebész volt rabszolga lent, borbély alsó középben és felső középosztály a modern társadalmakban. 

Végül van ezeknek a horizontális különbségeknek egy speciális esete is, amely mindig jelen volt a 

történelemben, tömeges méretűvé azonban csak a modernizáció tette, és elméletileg csak az ötvenes évek elején 

tematizálta Gerhard Lenski a státusinkonzisztencia fogalmával. Nyilvánvalóan nem okoz problémát két egyén 

vertikális besorolása az egyenlőtlenségi rendszerbe, ha egyikük magas jövedelemmel és magas képzettséggel, a 

másik pedig alacsony képzettséggel és ennek megfelelően alacsony jövedelemmel rendelkezik. Ennek a két 

egyénnek ugyanis konzisztens a társadalmi státusa, és az egyik egyértelműen fent, a másik egyértelműen lent 

van. Bonyolultabb azonban a helyzet akkor, ha az első egyénnél a magas képzettség alacsony jövedelemmel, a 

másiknál pedig az alacsony képzettség magas jövedelemmel párosul. Ennek a két egyénnek a státusát nevezzük 

inkonzisztensnek (státus-megnemfelelés). Melyikük van a vertikális dimenzióban feljebb a kettő közül? Ez 

nyilvánvalóan függ attól, hogy az adott társadalomban a jövedelem, vagy az iskolázottság járul-e hozzá jobban 

más javak elsajátításához. Egy túlzottan pénzelvű társadalomban a pénzből sokkalta inkább lehet fogyasztást, 

lakást, tekintélyt, hatalmat „vásárolni‖, és itt a második személy lesz feljebb. A Marx által elképzelt 

logokratikus kommunizmusban pedig a képzettség lehetne inkább az egyéb javak forrása, tehát az első egyén 

lenne feljebb. A mai társadalmak túlnyomó többségében azonban a két tényezőnek nagyon hasonló súlya van, 

tehát valószínűleg a két egyén vertikálisan egyaránt középen van, és társadalmi szerkezeti ábránk horizontális 

dimenziójában különböznek egymástól. (Empirikusan persze sokkal egyszerűbb a kérdés eldöntése, ha a 

vertikális egyenlőtlenségeket nem evvel a két, hanem több változóval mérjük, mert akkor azonnal képet kapunk 

a sok változó kapcsolatrendszeréről is.) 
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A vertikális egyenlőtlenségek és a horizontális különbségek által meghatározott síkokban azután könnyűszerrel 

ábrázolhatjuk az egyéneket és a háztartásokat. Mindez tökéletesen megfelel a módszertani individualizmus 

követelményrendszerének. A probléma azonban akkor fog jelentkezni, ha nem elégszünk meg az egyének 

empirikus sokféleségének az így megrajzolt sokféle síkban való ábrázolásával, hanem valamiféle rendet is 

szeretnénk teremteni, a sokféleség végtelenségét használható végességgel akarjuk leírni. Ennek szükségességét 

az ortodox funkcionalista is elismeri, és azt ajánlja, hogy vertikálisan szeleteljük fel a népességet az alsó-alsó 

csoporttól a felső-felső csoportig annyi szeletre, amennyit a felhasználás (a további elemzés) szempontjából a 

legcélszerűbbnek látunk. 

A figyelmes vizsgálódás azonban megfelelő eszközökkel ki tudná mutatni, hogy a kétdimenziós ábrázolások 

sokaságában az egyének elrendeződése különböző szabályszerűségeket mutat, az egyének homályos és 

bizonytalan körvonalú csoportokba rendeződnek. Még inkább így lenne azonban akkor, ha síkjainkon nemcsak 

az egyenlőtlenségek-különbségek elrendeződését, hanem a társadalmi cselekvéseket is ábrázolni tudnánk, és azt 

tapasztalnánk, hogy az egyének nemcsak mint az individuumok összessége, hanem mint csoportok is 

cselekszenek. Ezért célszerű, ha az egyéneket nemcsak a vertikális elrendeződés grádicsai, hanem ezeken 

túlmutató csoportok szerint is vizsgálat tárgyává tesszük. A konfliktuselmélet konzervatív irányzata persze itt 

azt hiszi, hogy meg kell és meg lehet találni az embereknek azt az egyetlen csoportosítását, ami a valóságban a 

leglényegesebb. (A marxista szerint ezek a tulajdon által elkülönített osztályok.) 

A módszertani eklekticizmus híve pedig úgy gondolja, hogyléteznek ugyan az egyének empirikus sokféleségén 

túlmutató valóságos csoportok és csoportosítások, de hogy ezek közül melyik a leglényegesebb, azt mindig az 

elemzés konkrét célja dönti el, s könnyen lehet, hogy például a választói magatartás, a fogyasztás vagy a 

társadalmi egyenlőtlenségek átörökítése szempontjából más-és másfajta strukturális csoportosítást célszerű 

használni. 

A vertikális egyenlőtlenségek és a horizontális különbségek megkülönböztetése hozzásegíthet bennünket az 

öröktől adottak-e az egyenlőtlenségek kérdés megválaszolásához is (Blau 1986). Amennyiben a 

konfliktuselméletnek megfelelően elsősorban társadalmi csoportokban gondolkodunk, akkor elsősorban az izgat 

bennünket, hogy a horizontális különbségek (férfi-nő, falusi-városi, tőkés-bérmunkás, szellemi-fizikai stb.) 

hogyan válnak társadalmi egyenlőtlenségekké. A korábbiakban magunk is utaltunk rá, és példákkal is jeleztük, 

hogy ez korántsem választható el az adott társadalmi-történelmi kontextustól. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy 

ha ezek történetileg értelmezhetők, akkor történelmileg meg is változtathatók, akár meg is szüntethetők. Ma már 

sok-sok tisztes konzervatív is úgy gondolja, hogy a férfi- és női szerepek biológiailag is determinált különbsége 

korántsem kell hogy vertikális egyenlőtlenséget is jelentsen, illetve másik oldalról a női egyenlőtlenség 

felszámolása korántsem kell hogy a női különbözőség felszámolásával is együtt járjon. 

Ugyanakkor vannak olyan társadalmi különbségek, amelyek inherensen magukban hordozzák az 

egyenlőtlenségeket. Az igazi vita abban rejlik, hogy vajon ezek pusztán a csoportok közötti társadalmilag és 

történetileg meghatározott konfliktusok eredményei, vagy pedig az emberi társadalom létezésmódjának feltétlen 

kellékei. Lehet-e olyan társadalom, amelyben nincsenek gazdagok és szegények, hatalmon levők és hatalom 

nélküliek, képzettek és képzetlenek, okosok és buták, tehetségesek és tehetségtelenek. A kérdést csak részben 

dönti el, hogy az ősközösség 18-19. századi elképzeléseit a modern tudomány nem igazolta, és annyit ma már 

mindenképp mondhatunk, hogy az emberiség mindeddig nem ismert ilyen társadalmat. Ugyancsak fontos, de 

önmagában nem perdöntők a modern genetikának azon felismerései, hogy az emberek nem csak nemi 

szerepeikben hordoznak genetikai meghatározottságokat. 

Fontosabbnak tűnik azonban az a felismerés, hogy az emberi szükségletek végtelenek, tehát korlátozás nélküli 

kielégítésük éppúgy nem reális feltételezés, mint az a hipotézis, hogy egy-egy fellépő új szükségletet lehet az 

emberiség egészére egyszerre és nem fokozatosan – majd mindig fentről lefelé terjedően – kielégíteni. 

Félreértések elkerülése végett korántsem vonjuk kétségbe az állampolgárok törvény előtti egyenlőségének 

lehetőségét. Sőt azt sem tagadjuk, hogy a társadalomnak törekedni kell a származási vagy egyéb társadalmi 

feltételrendszer által adott esélyegyenlőtlenségek csökkentésére, jóllehet a teljes esélyegyenlőséget – bármilyen 

tetszetős politikai jelszó is lehet – éppúgy lehetetlennek tartjuk, mint a társadalmi egyenlőséget. Egy strukturált, 

egyenlőtlenségeket hordozó társadalomban ugyanis a jobb helyzetben levők mindig is törekedni fognak – sőt ez 

kimondottan szülői kötelességük–az előnyök átörökítésére, s ezeket az indulási előnyöket, 

esélyegyenlőtlenségeket a közösség, a társadalom, az állam legfeljebb mérsékelheti a hátrányos indulásokra 

kifejlesztett felzárkóztatási programokkal. 

Ha viszont elfogadjuk, hogy minden emberi társadalom szükségszerűen egyenlőtlenségeket hordoz, akkor 

joggal kérdőjeleződik meg az a viszonyítási alap is, amely a fennálló egyenlőtlenségeket a majdan elérendő 
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egyenlőség birodalmához méri, tehát abból indul ki, hogy a nagy egyenlőség rossz, a kisebb jobb. Sokkal 

reálisabb, ha elemzéseink során azt a kérdést tesszük fel, hogy mely horizontális különbségeknél indokolt, 

célszerű, jogos, előremutató (a nem megfelelő ideológiai beállítódástól függően törlendő), hogy 

egyenlőtlenségeket hordozzon, s melyeknél nem, illetve hogy a sui generis létező vertikális egyenlőtlenségek 

milyen típusai indokoltak, célszerűek, jogosak, előremutatóak. 

A 3.2. fejezetben már találkozhatott a tisztelt olvasó azzal, hogy az egyenlőtlenségtudat vizsgálata során az 

egyenlőtlenségek különböző elrendeződési típusaival kapcsolatban gyűjtöttünk lakossági véleményeket. 

Nyilvánvalóan másfajta társadalomszerkezet az, ha egy kis elitet egy vertikálisan nagyon differenciált, de kis 

létszámú középréteg választ el a szegények hatalmas tömegeitől, vagy ha a népesség egy jól értelmezhető 

piramisban rendeződik el: alul vannak a legtöbben, és ahogy felfelé haladunk, egyre kevesebben. A modern 

társadalmak optimális elrendeződését – mind elméleti levezetések, mind a lakossági vélemények alapján – talán 

az jelenti leginkább, ha van egy viszonylag kis-közepes létszámú, belsőleg is tagolt elit, egy nagyjából hasonló 

alsó szegénység és egy igen nagy létszámú, belsőleg mind vertikálisan, mind horizontálisan differenciált 

középréteg. Tessenek elképzelni egy babapiskótát, amelynek igen nagy, széles és kerek közepe van. Ez lenne a 

terhes babapiskóta. 

Tudom, hogy heves ellenvéleményeket vált majd ki az a megközelítés, amelyik nem hisz a szegénység teljes 

meg szüntetésének lehetőségében, ellenben úgy gondolja, hogy nem a relatív szegénység felszámolása, hanem a 

szegénység tömegessé válásának megakadályozása, valamint a szegények számára a tisztes emberi lét 

feltételeinek biztosítása az igazi társadalompolitikai és szociálpolitikai feladat. Ugyancsaknem hiszek abban, 

hogy bármilyen társadalom működőképes egy belsőleg tagolt elit (vagy versengő elitek) léte és ezen elit többé-

kevésbé konzisztens státusa nélkül. Az igazi kérdés, hogy e kettő között ne a majdnem szegények és az 

elitközeliek dichotómiája domináljon. 

A módszertani eklekticizmus nézőpontjából tehát nem az egyenlőség birodalmától, tehát az abszolút 

egyenlőségtől való távolság minősít egy társadalomszerkezetet, de nem hiszünk abban a megközelítésben sem, 

amelyik nem hajlandó minőségi különbséget tenni az egyes társadalmak között. Úgy gondoljuk, hogy az elit 

belső tagoltsága, a szegények átlagtól való leszakadottságának mértéke, a középrétegek nagysága, a 

középrétegek vertikális tagoltságának és horizontális különbségeinek egymáshoz viszonyított aránya egyaránt 

minősíti az adott társadalmat. 

Éppen ez az utóbbi terület az, ahol a nyolcvanas-kilencvenes évek nemzetközi szociológiai irodalma új 

szempontokat vezetett be. A nyolcvanas évek elején a kutatók egy része zárójelbe tette az osztálykülönbségeket 

és a társadalom vertikális rétegződését leíró sémákat, és kitüntetett érdeklődéssel fordult a társadalmi miliők, a 

szubkultúrák, az életmód-és életstíluscsoportok szerinti differenciálódás felé (Beck 1983; Hradil 1983 és 1987). 

Szemben azokkal a neomarxista megközelítésekkel (Bourdieu 1984), amelyek a társadalmi lét minden 

jelenségének mélyén az osztálykülönbségek létét vélték felfedezni, ezek a kutatók egyre inkább azt 

hangoztatták, hogy az emberek cselekvését mind jelentősebb mértékben nem osztályhelyzetük vagy a társadalmi 

hierarchiában elfoglalt pozíciójuk, hanem társadalmi-demográfiai adottságaik (fiatalok és öregek, férfiak és nők, 

városiak és falusiak) és kulturális választásaik határozzák meg. 

Ez a megközelítés pedig egyre erősebben összecsengett azzal, hogy a közgazdaságból a szociológiába is 

átszivárgott a racionális cselekvés vagy döntés elmélete, s a kutatók érdeklődése a makrojelenségek felől a 

mikromodellek felé fordult. A racionális döntés elmélete nemcsak a tipikus társadalmi helyzeteket leíró 

modelleken kívánt túllépni, hanem a hagyományos makroszociológiai oksági modelleken is. Nemcsak az nem 

elégítette ki, hogy a fennálló társadalmi különbségekhez és egyenlőtlenségekhez legjobban illeszkedő 

osztályozási sémákat írjunk le, hanem annak megállapítása sem elégítette ki, hogy A változó eloszlására B vagy 

C változó van-e nagyobb hatással. „A racionális döntések elméletére támaszkodó társadalomkutatók abból a 

meggyőződésből indulnak ki, hogy a társadalmi, politikai és gazdasági intézmények, valamint a társadalmi 

változások úgy magyarázhatók meg a legjobban, ha egyének (vagy testületi cselekvők) cselekedeteinek és 

interakcióinak eredményeként fogjuk fel őket. A cselekvések és interakciók pedig úgy érthetők meg a 

legjobban, ha mindenekelőtt egyének racionális és önérdekkövető... döntéseinek eredményeként fogjuk fel őket" 

(Szántó 1999). A racionális döntések elmélete ugyanakkor feltételezi azt is, hogy a cselekvő egyének döntéseit 

korlátozzák a számukra adott feltételek, így osztályhelyzetük (Elster 1995) vagy a sokdimenziós rétegződési 

térben elfoglalt helyük (Blau 1986). 

Ezek a kutatások tehát a társadalom szerkezetének egy harmadik dimenzióját rajzolják fel: az egyéni választás 

lehetőségét. A tipikus társadalmi miliők vagy a tipikus életstílusok, fogyasztói vagy választói magatartások 

egyaránt magukban foglalják az egyén értékválasztásának motívumait. Egy társadalom szerkezetét tehát a 

modern társadalmakban három dimenzióban ábrázolhatjuk. A magasság reprezentálja a vertikális 
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egyenlőtlenségi rendszerben elfoglalt helyet, a szélesség a horizontális különbségeket és a mélység a tipikus 

értékválasztásokat.Persze tudjuk, hogy ez a három dimenzió sem független egymástól. Ahogy a férfi és a nő, a 

különböző etnikumok, a falusiak és városiak horizontális különbségei egy adott társadalmi-történelmi 

kontextusban vertikális egyenlőtlenségekké válnak, úgy az értékválasztásokat is erőteljesen befolyásolja a 

hierarchiában elfoglalt hely vagy éppen a különböző horizontális különbségek. (Gerhard Lenski például azért 

konceptualizálta a státusinkonzisztencia jelenségét, mert azt feltételezte, hogy a politikai magatartást a 

konzisztens és inkonzisztens státus különbsége jobban befolyásolja, mint a hierarchikus pozíció.) 

Egy társadalom minősítéséhez persze hozzátartozhat e három dimenzió által bezárt szög, sőt e három dimenzió 

aránya is. De elnyerte testét a terhes babapiskóta is. Empirikus kutatások mutattak rá arra, hogy fent (a 

csoportnyomás hatására) és különösen lent (a kényszerek hatására) kisebb a választás lehetősége, mint a 

társadalmi hierarchia középső szféráiban. S kiváltképp fontos minősítése lehet a társadalomnak, hogy miként 

biztosítja az egyén számára a strukturális beágyazottságon túlmutató értékválasztás és az arra épülő cselekvés 

lehetőségét. 
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6. fejezet - VI. KAPCSOLATHÁLÓK ÉS 
RÉTEGEK 

1. Szántó Zoltán: Rétegződés vagy/és struktúra1
 

Az itt következő fejtegetésekben arra teszek kísérletet, hogy összehasonlítsam egymással a társadalmi 

rétegződés és a társadalmi struktúra kutatásának néhány metodológiai előfeltevését és jellemzőjét. Ennek során 

a társadalmi struktúra fogalmának jelentését a hálózatelemzés néven ismert megközelítés (Knoke–Kuklinski 

1982[bib_343]) fogalmi apparátusa segítségével igyekszem körvonalazni. 

Szándékaim szerint néhány általam lényegesnek ítélt és a Replika hasábjain e témakörben kibontakozott vitában 

nem vagy csak közvetve érintett összefüggés továbbgondolásához kívánok újabb szempontokat felvetni. Ezek 

tisztázása elkerülhetetlennek tűnik a struktúra- és rétegződéskutatások jövője szempontjából. (Az itt közreadott 

írás a Struktúra, integráció, cselekvés című, befejezés előtt álló disszertációm egyik fejezete.) 

Gondolatmenetem kifejtésekor egyrészt annak bemutatására helyezem a hangsúlyt, hogy annak ellenére 

indokolt a szóban forgó két kutatási terület módszertani megfontolásokon nyugvó szétválasztás, hogy a 

társadalmi valóságban a képviselőik által vizsgált jelenségek és folyamatok – természetesen – egymással szoros 

össszefüggésben fordulnak elő (Kolosi 1987, 31–32[bib_346]). Másrészt vázlatosan bemutatom azt a – Thomas 

J. Farara és John Skvoretz nevével fémjelzett – kísérletet (Fararo–Skvoretz 1987[bib_338]), ami sikeresen 

oldotta meg a két kutatási terület elméleti egyesítésének feladatát. 

1.1. I. Rétegződés vagy struktúra? 

1. A társadalmi rétegződés kutatásának alapvető célja a társadalmi különbségek és egyenlőtlenségek módszeres 

leírása és tudományos magyarázata (lásd például Kolosi 1987, 28). 

A leíró rétegződésvizsgálatok képviselői az egyének abszolút ismérveiből (Lazarsfeld–Menzel 

1961[bib_348]; lásd még Moksony 1985, 26–27[bib_351]) – mint az életkor,- a jövedelem, a lakóhely stb. – 

különböző matematikai-statisztikai eljárásokkal (például átlag- vagy szórásszámítás) analitikus típusú 

változókat (például jövedelmek átlaga és szóródása) és/vagy szociológiai indexeket alkotnak. Az effajta 

elemzések paradigmatikus példájaként Peter M. Blau és Otis Dudley Duncan The American Occupational 

Structure című művére (1967[bib_325]) hivatkozhatunk. Ebben az immár klasszikusnak tekinthető 

munkában. A szerzők a vizsgált társadalom tagjainak hierarchikus rangsorolását foglalkozási, 

szocioökonómiai státuszindexek alapján hajtották végre. Ezeket jövedelmi és iskolázottsági adatokból 

kiindulva alkották meg (Blau–Duncan 1967, 117–128[bib_325]) oly módon, hogy azok egyúttal a 

foglalkozások presztízsét is kifejezzék. A hazai empirikus kutatások közül mindenekelőtt Kolosi Tamás 

rétegződésvizsgálatai (Kolosi 1984[bib_344], 1984[bib_345]) tartoznak ide. Kolosi a társadalmi rétegződés 

hét dimenziójában gyűjtött adatok alapján, klaszteranalízis segítségével alkotta meg tizenkét státuszcsoportot 

tartalmazó, leíró modelljét. Amint a fenti példák sugallják, az elemzésbe a különböző mérési szinteken 

értelmezhető abszolút ismérvek egyaránt bevonhatók, habár a társadalmi rétegződés megismerése 

szempontjából a legalább ordinális skálán mért adatok tűnnek a lényegesebbnek. 

Az egyenlőtlenségi viszonyok kialakulásának és létének klasszikus magyarázata a társadalmi rétegződés 

funkcionalista elmélete (Davis–Moore 1966[bib_335], Mayntz 1978[bib_350]): a társadalmak normális 

működésének nélkülözhetetlen előfeltétele a társadalmi rétegződés szelektív hatása, ami a társadalmi 

pozíciókhoz tartozó „jutalmak‖ egyenlőtlenségéből fakad. Az efféle, holisztikus-funkcionalista érvelés 

kiindulópontja a következő kérdés: miért jellemzi szükségszerűen a modern ipari társadalmakat a társadalmi 

rétegződés jelensége? Milyen implicit posztulátumokon nyugszik a rétegződés funkcionalitásáról szóló tézis 

(Mayntz 1978, 135–137[bib_350])? Vagy másképpen: mik a fontosabb jellemzői a funkcionalisták által 

vizsgált társadalomtípus „állapotának‖? Szerintük a modern ipari társadalmakban: 

1. a tehetség velünk született és ritka; 

2. senki sem törekszik nehezebb feladatok elvégzésére külön jutalmakra való kilátás nélkül; 

                                                           
1Eredeti megjelenése: Replika, 2–3. sz., 1991, 3–17. old. 
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3. a társadalmi pozíciókat szabad versenyben érik el; 

4. a nagyobb jutalmakat a fontosabb pozícióknak juttatják. 

Az eddig kifejtettekkel összhangban a bemutatott elmélet magvát az alábbi funkcionális magyarázat 

alkotja: 

Explanandum: 

a. A modern ipari társadalmakat szükségszerűen jellemzi a társadalmi rétegződés (pontosabban a 

vertikális differenciálódás) jelensége. 

Explanans: 

a. Az Al–A4 állapotban lévő modern ipari társadalmakban a vizsgált időpontban sikerült minden fontos 

feladatot és tevékenységet végrehajtani. 

b. Minden időpontra igaz, hogy a modern ipari társadalmak normális működésének egyfajta szelekció az 

egyik szükséges feltétele, vagyis az, hogy a társadalom számára fontos feladatokat és tevékenységeket 

azokra alkalmas személyek hajtsák végre. 

c. A társadalmi rétegződés (pontosabban a vertikális differenciálódás) szükséges és elégséges feltétele a 

szelekciónak. 

2. Ha a társadalomtudományok individualisztikus, vagyis weberi tradícióját (Boudon 1987[bib_330]) követve a 

szociológiát a társadalmi cselekvés tudományaként (lásd például Weber 1987, 53[bib_359]) fogjuk fel, akkor 

felmerül a kérdés: hogyan hozható összefüggésbe az individuális és a kollektív cselekvés magyarázata a 

társadalmi rétegződés elméletével? 

A kérdés első felére a választ a kontextuális (vagy többszintű) elemzésre (Moksony 1985[bib_351], 

1988[bib_352]) hivatkozva adhatjuk meg. A szóban forgó megközelítés szerint az individuális cselekvés 

magyarázatában nemcsak az azonos – individuális – szintű változókat kell figyelembe venni, hanem 

magasabb elemzési szinten – például a csoport vagy a társadalom szintjén – értelmezett kollektív változókat 

is be kell építeni a magyarázatba. A magasabb elemzési szintű változók egyik fontos válfaját mármost éppen 

a társadalmi rétegződés vizsgálatából nyerhető, analitikus típusú változók alkotják. Ezek a kontextuális 

elemzés megfelelő modelljeit (lásd például Davis–Speath–Houson 1987[bib_337] és Boudon 1987[bib_329]) 

alkalmazva termékenyen felhasználhatók a vizsgált cselekvő társadalmi környezetének (kontextusának) 

jellemzésére. 

A kollektív cselekvés magyarázata és a társadalmi rétegződés elmélete között kevésbé közvetlen módon 

teremthető kapcsolat. Mindazonáltal, amennyiben a tagjaik közös érdekének érvényesítésére törekvő 

társadalmi csoportok vagy osztályok problémáját vizsgáljuk, akkor a kollektív cselekvés létrejöttének 

szükséges feltételei közé számos esetben besorolhatjuk a vizsgált kollektívum tagjainak azonos vagy hasonló 

szocioökonómiai helyzetét. Azaz a kollektív cselekvés magyarázatának kezdeti fázisában az esetek jelentős 

részében szükség lehet a vizsgált csoport szocioökonómiai jellemzőinek feltárására és leírására, ami 

hozzájárulhat a magyarázat teljesebbé tételéhez. Max Weber álláspontja szerint például nagyobb az esélye 

valamiféle racionális osztálycselekvés vagy társulás (osztályszervezet) létrejöttének abban az esetben, „ha 

nagy tömegek vannak jellegzetesen hasonló osztályhelyzetben‖ (Weber 1987, 307[bib_359]). 

3. A társadalmi rétegződés kutatói a vizsgálataikban meghatározott társadalmi kollektívumok jelölésére 

általában a társadalmi réteg vagy státuszcsoport terminust használják. A különböző rétegek tagjai között 

pedig a relációk egy sajátos típusát értelmezhetjük, amit – Jon Elster fejtegetései nyomán (Elster 

1978[bib_336], 20–25; Elster 1985[bib_337], 92–95 és 336–337) – az összehasonlítás relációjának 

nevezhetünk. 

A szóban forgó reláció tisztán kvantitatív összehasonlítást jelent a rétegződés egyes dimenziói mentén a 

vizsgált rétegek tagjainak abszolút ismérvei között. A társadalmi rétegződés jövedelmi dimenziójában 

például a következő összehasonlítási relációt értelmezhetjük: A személynek legalább akkora jövedelme van, 

mint B-nek. Az effajta relációból azonban semmiképp sem következik, hogy az ily módon elkülönített 

rétegek tagjai között bármiféle társadalmi kapcsolat létezne. Az összehasonlítás relációja két relációtípusból 

tevődik össze: a különböző rétegek tagjainak abszolút ismérvei között értelmezhető rendezési relációból és az 

azonos rétegekhez tartozók abszolút ismérvei között értelmezhető ekvivalencia (egyformasági) vagy 
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tolerancia (hasonlósági) relációból. (A relációtípusok és tulajdonságaik áttekintéséhez lásd például Srejder 

1975[bib_357], 86–97 és 374.) Az összehasonlítás relációjának két lényeges formális tulajdonsága a teljesség 

és a tranzitivitás. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált reláció természetéből adódóan az említett két tulajdonság 

teljesülése logikailag szükségszerű. 

4. Az eddig elmondottak alapján végül megállapíthatjuk, hogy a társadalmi rétegződés vizsgálatával összefüggő 

érvelési módok közül a statisztikai argumentáció tűnik a legfontosabbnak. Ez lényeges szerepet játszik 

egyrészt az analitikus változók és a szociológiai indexek megalkotásában, másrészt a rétegek vagy 

státuszcsoportok kialakításában (például klaszteranalízis) s végül a kontextuális elemzésekben. 

5. (5) A társadalmi struktúra fogalmát a továbbiakban a különböző elemzési szintű társadalmi entitások közötti, 

meghatározott tartalmú relációk hálózataként értelmezzük (lásd például Nadel 1957[bib_353], 1–19; 

Cartwright–Harary 1979[bib_332], 26–28; Laumann 1979[bib_347], 383; Blau 1987[bib_328], 75–76). A 

meghatározásban szereplő „társadalmi entitások‖, illetve „relációk‖ kifejezéseket konkretizálva a hálózatok 

alábbi típusait (Cartwright-Harary 1979[bib_332], 26–28; Knoke-Kuklinski 1982[bib_343], 14–16) 

különböztethetjük meg: 

 

6. A társadalmi struktúra kutatásának alapvető célja az efféle társadalmi hálózatok módszeres leírása és 

tudományos magyarázata. 

A leíró hálózatelemzések képviselői az egyének relációs ismérveiből (Lazarsfeld–Menzel 1961[bib_348], 

lásd még Moksony 1985 26–27[bib_351]) - mint a hálózati helyzet, az egocentrikus hálózat sűrűsége vagy 

multiplexitása – különböző típusú strukturális ismérveket (például a teljes hálózat sűrűsége vagy 

multiplexitása) alkotva jellemzik a vizsgált csoport vagy társadalom szerkezetét. Az efféle vizsgálatok korai 

képviselői az angolszász társadalomantropológusok (például Nadel 1957[bib_353]), akik intenzív 

terepmunka (közvetlen megfigyelés) során szerzett adatok alapján a vizsgált kollektívumok viszonyainak 

(például családi, rokoni, ismerősi hálózatainak, cserekapcsolatainak) többé-kevésbé módszeres feltárására és 

bemutatására törekedtek. Az újabb keletű leíró jellegű vizsgálatokban viszont már a különböző típusú piacok 

társadalmi struktúraként történő értelmezésével (lásd például Baker 1984[bib_324]) éppúgy találkozhatunk, 

mint olyan kísérletekkel, amelyek a nemzetközi kereskedelmet hálózatokként (lásd például Snyder–Kick 

1979[bib_357]) fogják fel. 
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A társadalmi hálózatok kialakulásának és fennmaradásának tudományos magyarázatára Peter M. Blau 

struktúraelmélete (Blau 1977[bib_326], 1977[bib_327], 1987[bib_328]) hozható fel tipikus példaként. Blau 

magyarázatának explananduma a társadalmi relációk hálózata, pontosabban a különböző társadalmi pozíciójú 

személyek közötti társadalmi kapcsolatok (például az eltérő etnikumokhoz tartozók közötti házasodás vagy a 

különböző társadalmi osztályok tagjai közötti barátkozás) kiterjedtsége. Explanansként pedig - durván - a 

népesség rétegződési dimenziók szerinti megoszlásából származó hatások szolgálnak. (Blau elméletére a 

következő részben még vissza fogok térni.) 

7. A társadalmi struktúra vizsgálatának a cselekvéselmélethez fűződő elméleti kapcsolatát firtató kérdés 

megválaszolásához egyfelől ismét közelebb kerülhetünk a kontextuális elemzés segítségével. Az individuális 

cselekvés magyarázó változói közé ugyanis - elvileg - éppúgy besorolhatjuk a társadalmi relációk, illetve 

hálózatok sajátosságait kifejezésre juttató strukturális változókat, mint ahogy az analitikus változókat. A 

strukturális változókat tehát olyan kontextuális változókként foghatjuk fel, amelyekkel a cselekvő egyének 

társadalmi környezetének egy másik - nem kevésbé lényeges - aspektusát ragadhatjuk meg (lásd például 

Rogers–Kincaid 1981[bib_356], 220-255). A hazai szakirodalomban Angelusi Róbert és Tardos Róbert 

munkáiban (Angelusz–Tardos 1987[bib_322]; 1988[bib_323]) találkozhatunk efféle elképzelésekkel: a 

„...makro-network-öket – csakúgy, mint a személyes mikrohálózatokat - az egyéni viselkedést, nézeteket 

potenciálisan meghatározó tényezőkként fogjuk fel. E szerep meghatározó jellegét, súlyát a továbbiakban - 

[...] kontextuális változók bevonásával - többszintű elemzési eljárások útján ellenőrizzük. További 

elemzéseink egyik kiindulópontja tehát a kapcsolathálózatok kontextusként való felfogása, a network- és a 

kontextuális elemzési technikák összekapcsolása lesz‖ (Angelusz–Tardos 1988[bib_323], 198). 

Két további, figyelemre méltó próbálkozás egyrészt Ronald S. Burt strukturalista cselekvéselmélete (Burt 

1982[bib_331]), másrészt Mark Granovetternek a gazdasági cselekvések társadalmi „beágyazottságára‖ 

vonatkozó álláspontja (Granovetter 1985[bib_341]). 

Burt cselekvéselmélete két alappilléren nyugszik: 

• az emberi cselekvések céltudatosak abban az értelemben, hogy a cselekvők - akár egyének, akár csoportok 

- a rendelkezésükre álló erőforrásokat saját érdekeik érvényesítésére igyekeznek felhasználni; 

• az efféle céltudatos cselekvők érdekeiket a - mindenekelőtt a társadalmi munkamegosztásból származó - 

társadalmi struktúra kontextusában képesek érvényesíteni. 

Burt alapgondolata tehát, hogy a cselekvők céltudatosak a társadalmi struktúra korlátai között. A céltudatos 

(azaz racionális) cselekvés posztulátuma alapján Burt a cselekvés négy elemét különíti el (Burt 

1982[bib_331], 2–4): 

a. a cselekvés alanyai– cselekvőképes egyének vagy csoportok; 

b. a cselekvés feltételei– a cselekvők magántulajdonát képező javak és munkaerő („erőforrások‖), amelyek 

felett kizárólag ők rendelkezhetnek; 

c. a cselekvésindoka– az önérdek, azaz az egyes szereplőket az motiválja, hogy olyan cselekvésekbe 

fogjanak bele, amelyek személyes jólétük („hasznuk‖) növekedésével kecsegtetnek; 

d. az egyes cselekvési alternatívák megvalósulási valószínűsége– az érdekeltek a cselekvési alternatívák 

hasznosságát mérlegelve azt az alternatívát részesítik előnyben, amely meggyőződésük szerint a 

legkedvezőbb eredményt biztosítja számukra. 

A (c) és (d) elemet együttesen a cselekvő érdekének nevezhetjük, amit mindenekelőtt az határoz meg, hogy 

az érdekélt miképpen értékeli a cselekvési alternatívák hasznosságát. 

Annak alapján, hogy a cselekvők miképpen érzékelik a cselekvési alternatívákat, a cselekvéselmélet három 

változata különböztethető meg. Ezek mindenekelőtt a következő kérdésre adott válaszaikban térnek el 

egymástól: Befolyásolja-e a többi cselekvő a vizsgált egyén hasznosság-érzékelését? S ha igen, akkor mi 

módon? Az „atomisztikus‖ elméletek avval a feltevéssel élnek, hogy az alternatívák értékelése a többi 

szereplőtől teljesen függetlenül történik, azaz a cselekvők érdekei és preferenciái szuverének, nem igazodnak 

másokhoz. Ezt az álláspontot legtisztábban a neoklasszikus mikroökonómia képviseli. Ezzel szemben az 

úgynevezett „normatív" elképzelések azt hangsúlyozzák, hogy az egyes cselekvők nem társadalmi atomok, 

hanem adott társadalmi rendszer tagjai. A cselekvési alternatívák értékelése is az adott rendszer 

kontextusában történik. Pontosabban: az alternatívákat az egyes cselekvők egymással összefüggésben, a 
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szocializáció során elsajátított társadalmi normák alapján rangsorolják. Ez utóbbi álláspontot – természetesen 

– inkább szociológusok és antropológusok képviselik. Az empirikus evidenciák mindenesetre az olyan 

elmélet mellett szólnak, amelyben a társadalmi környezet befolyón valamilyen módon érvényesül. Ennek 

fényében a normatív megközelítést kellene előnyben részesíteni az atomisztikussal szemben. Burt azonban 

egyiket sem fogadja el, hanem egy harmadik kidolgozására tesz javaslatot: strukturalista elképzeléseiben a 

cselekvési alternatívák mérlegelése (és ezáltal maga a cselekvés) nagymértékben függ a – hálózatelemzés 

terminusaiban megragadott – társadalmi környezet szerkezeti sajátosságaitól, azaz a cselekvő egyéneknek a 

társadalmi munkamegosztásból származó státusz/szerepkészleteitől. 

Burt elméletének komponenseit és a közöttük lévő oksági relációkat a következő oldalon látható ábra 

segítségével tekinthetjük át: 

Burt tehát az alábbi feladatok megoldására tett javaslatokat: 

A. A cselekvések társadalmi környezetének megragadása a hálózatelemzés terminusaiban. Burt olyan, hat 

osztályból álló tipológia keretei között fejtette ki elképzeléseit, amely két analitikus megközelítés (relációs 

és pozicionális) és három eltérő elemzési szint (egyén, hálózati alcsoport és teljes hálózat) 

megkülönböztetésén nyugszik. A hálózati modellek lehetséges típusainak (én-hálózat, hálózati helyzet, 

klikk, strukturálisan ekvivalens szereplők halmaza, rendszerstruktúra és a státusz/szerepkészletek 

tagoltságán nyugvó rendszerstruktúra) alapos bemutatása (Burt 1982, 29–69[bib_331]) során azt a 

konklúziót vonja le, hogy a cselekvések társadalmi kontextusát leginkább az utolsóként említett modellel 

lehet megragadni. Ez – durván – a strukturálisan ekvivalens pozíciók (azonos státusz/szerepkészletek) 

betöltői közötti hálózati-mintákat képezi le. 

 

1. ábra A cselekvés strukturális elméletének komponensei (Burt 1982,8) 

B. Az érdekek társadalmi strukturálódásának bemutatása. Burt különbséget tesz a cselekvő érdekének két 

aspektusa – a konkrét ingerek szubjektív értékelése és a társadalmi kontextus – között. A kettő együtt a 

hasznosság-érzékelés strukturális modelljét eredményezi (Burt 1982, 174–181[bib_331]). Ennek lényege 

röviden: a társadalmi kontextus abban az értelemben hat a cselekvők érdekeinek alakulására, hogy az 

alternatívák értékelése a többi szereplő társadalmi jellemzőinek figyelembevételével történik. Másképpen 

fogalmazva: az érdekeltek az alternatívákat többek között a maguk és a többiek között érzékelt társadalmi 

hasonlóság (strukturális ekvivalencia) függvényében mérlegelik, tehát a cselekvő érdekeit egyaránt 

befolyásolja a saját hálózati helyzete és a másoké. 

C. Az érdekek „mozgatta‖ cselekvések társadalmi struktúra általi korlátozásának leírása. A társadalmi 

struktúrából származó korlátozó feltételek – jóllehet eltérő mértékben, de mindenképpen – módosítják a 

cselekvési lehetőségeket (Burt 1982, 265–273[bib_331]). Pontosabban fogalmazva: a cselekvők számára 

megvalósítható alternatívák körének kialakulásában az érintettek státusz/szerepkészleteinek meghatározó 

jelentősége van. A társadalmi struktúra tehát közvetve – a cselekvők érdekein keresztül - és közvetlenül – 

a cselekvési alternatívák körét szűkítve – egyaránt hat az egyéni cselekvések alakulására. Ez azonban 

korántsem jelenti, hogy a megvalósítható alternatívák halmaza egy elemévé szűkülne. A modell szereplői 

ugyanis a szóban forgó korlátok között is rendelkeznek kisebb-nagyobb mértékű választási lehetőséggel, 

„strukturális autonómiával.‖ 

D. Végül Burt utal arra is, hegy a vázolt módon megvalósuló cselekvések természetesen visszahatnak a 

társadalmi struktúrára és módosítják azt, ami újabb korlátozó feltételek kialakulásához vezethet. 
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Mark Granovetter hasonló megfontolásokon nyugvó elképzelései (Granovetter 1985[bib_341]) szerint a 

gazdasági cselekvések és a társadalmi struktúra közötti kapcsolat a „beágyazottság‖ problematikájaként 

ragadható meg. A „beágyazottság‖ metafora az úgynevezett szubsztantív gazdaságantropológiai iskola (lásd 

elsősorban Polányi 1976[bib_355]) munkássága nyomán honosodott meg a társadalomtudományokban. E 

koncepció szerint a primitív és archaikus (prekapitalista) társadalmak gazdaságintegrációs mechanizmusai – 

a reciprocitás és a redisztribúció – nem gazdasági viszonyokba, a kultúra „szövedékébe‖ (például vallási, 

erkölcsi, jogi vagy politikai szankciókba, rokonsági, ismeretségi stb. kapcsolatokba) „ágyazódnak be‖. A 

harmadik integrációs séma, az árucsere mögött viszont „elkülönült‖ gazdasági intézményrendszer, 

nevezetesen az árszabályozó piacok összefüggő rendszere húzódik meg. Granovetter részben vitatja, részben 

továbbfejleszti a szubsztantív koncepciót. (5 elsősorban nem intézmények, hanem gazdasági cselekvések 

„beágyazottságát‖ vizsgálja. Másrészt rámutat arra, hogy a „beágyazottság‖ mértéke a prekapitalista 

társadalmakban alacsonyabb, a piacgazdaságokban viszont magasabb annál, mint amit a szubsztantív 

koncepció képviselői állítanak. Valójában az individuális gazdasági cselekvők a társadalmi hálózatok 

valóságos rendszerébe „beágyazottan‖ hozzák racionális döntéseiket. Figyelemre méltó elképzeléseinek 

értékét azonban nagymértékben csökkenti koncepciójának kidolgozatlansága. 

És milyen híd verhető a hálózatelemzés és a kollektív cselekvés magyarázata között? A potyautas-probléma 

kiküszöbölése – az esetek túlnyomó részében – megköveteli a kollektív cselekvés potenciális résztvevőinek 

valamiféle megszerveződését, illetve megszervezését. Ez viszont nagymértékben függ az érdekelt csoportban 

vagy szervezetben előforduló társadalmi kapcsolatok sajátosságaitól (például azok gyakoriságától, 

sűrűségétől, centralizáltságától stb.), valamint a szóban forgó kapcsolatok révén történő kommunikáció és 

koordináció költségeitől (Marwell–Oliver–Prahl 1988[bib_349]). Magától értetődik ugyanis, hogy minél 

sűrűbb és sokrétűbb társadalmi hálózatok szövik át a közös érdekek realizálására törekvő csoportot, annál 

alacsonyabbak az említett költségek, vagyis annál kedvezőbb az esély az összehangolt cselekvés 

kialakulására. Talán kevésbé kézenfekvő, de – az imént idézett tanulmány alapján – szintén megalapozottnak 

tűnik az, hogy a társadalmi hálózatok centralizáltságának mértéke jelentősen befolyásolja a kollektív 

cselekvés sikerét: minél centralizáltabbak a társadalmi hálózatok egy csoportban vagy egy szervezetben, 

annál kedvezőbbek az összehangolt cselekvés kilátásai. 

A kollektív cselekvés elméletével foglalkozó kutatók a sikeres kollektív cselekvés szükséges feltételei között 

általában megemlítik az érdekelt csoport vagy szervezet tagjai közötti kommunikációs viszonyokat (lásd 

például Elster 1985[bib_337], 354–355; Csontos 1985–86[bib_333], 65), valamint egyfajta kollektív tudat 

szükségességét. Az elsőként említett feltételt alkotó kommunikációs csatornák feltárására és leírására 

mármost éppen a hálózatelemzés kínálja a legjobb lehetőséget (lásd például Rogers–Kincaid 1981, 79–142). 

A kollektív tudat fogalmával kapcsolatban pedig – elfogadva Csontos László explikációs javaslatát (Csontos 

1985-86[bib_333], 70–72) – megállapíthatjuk, hogy annak kialakulásában és megszilárdulásában szintén 

nélkülözhetelen szerepe van az érdekelt egyének közötti hírközlési csatornáknak. Így tehát a kommunikációs 

relációk hálózatelemzésével több szempontból is közelebb kerülhetünk a kollektív cselekvés adekvát 

elméletének megalkotásához. 

8. Az itt körvonalazott megközelítés alapján meghatározható társadalmi kollektívumokat társadalmi 

osztályoknak nevezzük, amennyiben a társadalmi relációk és hálózatok egyes specifikus típusai olyan 

társadalmi csoportok kialakulását valószínűsítik, amelyek tagjaik közös érdekének realizálására fognak 

törekedni. A társadalmi osztály terminus definíciós jegyei között tehát kitüntetett szerep jut a kollektív 

cselekvés fogalmának, valamint specifikus társadalmi relációknak és hálózatoknak. Az egyes osztályokon 

belül, illetve a különböző osztályok tagjai között – Jon Elster kifejezésével (Elster 1978[bib_336], 20-25; 

Elster 1985[bib_337], 92–95 és 336–337) – az interakció relációit értelmezhetjük. E terminus az egymással 

valamilyen társadalmi kapcsolatban (például hatalmi viszonyban, cserekapcsolatban, rokonsági/ismeretségi 

relációban, kooperációban stb.) álló cselekvők – nem pedig azok abszolút ismérvei – közötti relációk 

hálózataira utal. Az efféle relációra az „A személynek hatalma van B felett‖ vagy az „A személy 

kizsákmányolja B-t‖ megállapítás hozható fel példaként. Az interakció relációja formális tulajdonságait 

tekintve nem teljes és intranzitív, azaz a vizsgált relációtípus természetéből logikailag nem következik sem a 

teljesség, sem a tranzitivitás. 

9. Végül, megjegyezzük, hogy a társadalmi struktúra kutatásával összefüggő érvelési módok – legalábbis a 

társadalmi rétegződés elméletéhez képest – nagyobb változatosságot mutatnak. A statisztikai argumentáció 

mellett itt nagyobb szerep jut az intencionális magyarázatnak és az oksági elemzésnek. Ez elsősorban annak 

tudható be, hogy a vizsgált kérdéskört felfogásunkban közvetlenebb szálak fűzik a kollektív cselekvés 

elméletéhez. 

(Az eddigiek összefoglalt az I. és II. áttekintő táblázat tartalmazza.) 
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1.2. II. Rétegződés és struktúra 

1. Fararo és Skvoretz fontos tanulmánya (Fararo–Skvoretz 1987[bib_338]) két – különböző értelemben, de 

egyaránt – strukturálisnak tekinthető társadalomelméletet ötvöz egybe: a hálózatelemzés szakirodalmában a 

„gyenge kötések ereje" néven ismert alapelvet (Granovetter 1973[bib_339]) és a társadalmi struktúra Peter 

M. Blau nevéhez fűződő makraszociológiai elméletét (Blau 1977[bib_326], 1977[bib_327]). 

A szerzőpáros részletesen bebizonyította, hogy a szóban forgó teóriák egyaránt eleget tesznek az elméletek 

egyesítésére vonatkozó, általános érvényű metodológiai követelményeknek. Két (vagy több) elmélet 

egyesítésére akkor nyílik lehetőség, ha azok 

• belsőleg konzisztensek és koherensek; 

• absztraktak és általánosak, azaz a jelenségek széles körének Magyarázatára alkalmasak; 

• sikeres empirikus ellenőrzések sorozatán jutottak túl; 

• matematikai terminusokban kifejthetők. 

2. Granovetter alapelve azon az intuitív elképzelésen nyugszik, hogy egy interperszonális kapcsolat („kötés‖) 

erőssége a minimális ismeretségtől az elmélyült barátságig terjedhet. A kapcsolatok efféle intenzitása az 

együttesen eltöltött idő hosszában, a kapcsolatok érzelmi erősségében és intimitásában, valamint a kölcsönös 

szolgálatok cseréjében ragadható meg. Az elmélet kiinduló megállapítása szerint amikor két személyt ( B -t 

és C -t) erős kapcsolatok fűznek egy harmadikhoz ( A -hoz), akkor nagyon valószínű, sőt biztos, hogy B és C 

egymásnak vagy ismerőse vagy szintén barátja. A legfontosabb következtetés – amit Granovetter részletesen 

kidolgozott és amit több empirikus vizsgálat is megerősített és/vagy finomított (Granovetter 1988[bib_342]) 

– így összegezhető: a gyenge kötések sokkal nagyobb valószínűséggel létesítenek kapcsolatot („képeznek 

hidat‖) az egymáshoz erős szálakkal kötődő személyek lokális csoportjai között, mint az erős kötések. A 

gyenge kötések ereje tehát abban rejlik, hogy az efféle kapcsolatok a társadalmak egyébként fragmentált 

részei között teremtenek összefüggést, azaz integrálják azokat. Továbbá minél több a hídszerű, gyenge kötés 

egy csoportban, annál erősebb a közösség kohéziója, annál inkább képes közös célokra irányuló, 

összehangolt cselekvésre. A társadalmi egységek makrointegrációján túl a gyenge kötések jelentősége az 

egyének szempontjából elsősorban az, hogy ezek a túlnyomórészt ismerősi kapcsolatok többnyire fontos 

szerepet játszanak a különböző mobilitási lehetőségek (például munkahelykeresés) kiaknázásában 

(Granovetter 1974[bib_340]). 
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* Az n az elemzési szintet jelöli, így az n+1 magasabb elemzési szintre utal. Pl. ha n az individuális szintet 

jelöli, akkor n+1 a csoport a csoport szintjét mutathatja. 

I. táblázat A társadalmi rétegződés és struktúra kutatásának összehasonlítása 
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II. táblázat A társadalmi rétegződés és struktúra kutatásának kapcsolata az individuális cselekvés 

magyarázatával 

3. Blau elmélete (Blau 1977[bib_326], 1977[bib_327], 1987[bib_328]) a társadalmi struktúra kvantitatív 

koncepcióján nyugszik. E szerint a társadalmak makroszerkezetét a társadalmi pozíciók olyan többdimenziós 

tereként konceptualizálhatjuk, amely a társadalmi kapcsolatok hálózatainak alakulására is hatással van. A 

szóban forgó tér tengelyeit („strukturális paramétereit‖) a társadalmi rétegződés dimenziói alkotják. E 

paraméterek lehetnek nominálisak vagy graduálisak. A nominális paraméterek (mint a nem, a vallás, a 

lakóhely stb.) a népességet úgy osztják egymástól éles határokkal elkülöníthető alcsoportokra, hogy azok 

tagjai között nem értelmezhető semmiféle hierarchikus rangsor, hanem pusztán a „másság‖ relációja. A 

graduális paraméterek (mint a jövedelem, a vagyon, a presztízs stb.) viszont státuszfokozatok szempontjából 

rangsorolják a népességet. Mindezek alapján a társadalmi differenciálódás két alapvető megjelenési formája a 

különbözőség („heterogenitás") és az egyenlőtlenség. Míg az előbbi a népesség nominális paraméterek 

szerinti eloszlására utal, addig az utóbbi a társadalom tagjainak graduális jellemzők szerinti megoszlását 

jelöli. 

Az elmélet tartalmi szempontból annak bemutatására helyezi a hangsúlyt, hogy a strukturális paraméterek 

miféle hatást gyakorolnak a különböző társadalmi rétegek és csoportok tagjai közötti interakciók (társulások, 

házasságok, diszkrimináció stb.) alakulására. Blau elmélete tisztán deduktív, vagyis tételei és segédtételei a 

deduktív logika következetési szabályai szerint bizonyos kiinduló állításokból (definíciókból és axiómákból) 

levezethetők. A kiinduló állításoknak két eltérő fajtája különböztethető meg: az egyiket a társadalmi struktúra 

fogalmát és jellemzőit meghatározó, imént bemutatott analitikus állítások alkotják, amelyek definíció szerint 

igazak; a másikba viszont olyan szintetikus (empirikus) állítások tartoznak, amelyek egyszerű és 

ellenőrizhető empirikus általánosításokon nyugszanak. Blau elméletében ez utóbbiak közé az alábbi 

megállapítások sorolhatók: 

• a társadalmi közelség előmozdítja a szociális társulások kialakulását; 

• a társulások a kapcsolatok lehetőségeitől függenek; 

• a strukturális paraméterek hatásai részben additívak. 
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A levezetett tételek között pedig olyanokkal találkozhatunk, mint például: – az extenzív csoporton kívüli 

kapcsolatok kialakulásának valószínűsége a csoportméret növekedésével párhuzamosan csökken; 

• az egy dimenzió mentén értelmezhető heterogenitás növekedése fokozza a csoportok közötti relációk 

kialakulásának valószínűségét, még akkor is, ha a csoport tagjai egyébként a csoporton belüli 

kapcsolatokat részesítenék előnyben (a „homofília tétele"); 

• az egymás hatását keresztező paraméterek előmozdítják a csoportok közötti relációk kialakulását; 

• az egymással korreláló paraméterek megszilárdítják a csoport- és státuszkülönbségeket, és ezáltal gátolják 

a csoportok közötti relációk kialakulását. 

Blau elmélete tehát messze túlmutat a hagyományos (leíró) rétegződésvizsgálatokon, mivel nem áll meg a 

társadalom nominális és graduális jellemzők szerinti differenciálódásának feltárásánál, hanem arra is 

magyarázatot próbál adni, hogy a társadalom tagolódása a rétegződési dimenziók mentén mi módon 

befolyásolja a különböző társadalmi pozíciók közötti kapcsolatok (társulások, házasságok, diszkrimináció 

stb.) létrejöttét és alakulását. 

(A két elmélet fontosabb megállapításainak összefoglalását a III. táblázat tartalmazza) 

4. Mi indokolhatja mármost a két megközelítés elméleti egyesítését? Azt mondhatjuk, hogy míg Granovetter 

modelljében a szereplők differenciálatlanok és a közöttük lévő relációk differenciáltak, addig Blaunál a 

pozíciók differenciáltak, a kapcsolatok viszont erősségük szerint nem. Ily módon, ebből a szempontból, a két 

megközelítés szerencsésen kiegészítheti egymást. Az egyesítés inputja tehát két komplementer elmélet, míg 

outputjaként olyan modell körvonalazódik, amelyben egyaránt lehetőség nyílik a különböző és egyenlőtlen 

szereplők közötti gyenge és erős kapcsolatok hálózatainak a megragadására. Az egyesített elmélet 

legfontosabb megállapítása (Fararo–Skvoretz 1987[bib_338], 1199), hogy a heterogén szereplők közötti 

kapcsolatok nagyobb valószínűséggel gyenge kötések, mint a homogén szereplők közöttiek. Továbbá minél 

magasabb a heterogenitás foka, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy tetszőleges kötés gyenge 

legyen. Mindezek fényében könnyen belátható, hogy az egyesített elmélet termékenyen ötvözi a két kiinduló 

elmélet magvát, azaz a heterogenitás és a gyenge kötések fogalmát. 
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III. táblázat A két strukturális elmélet összehasonlítása 

(Forrás: Fararo–Skvoretz 1987, 1199) 

1.3. Összegzés helyett 

Miféle következtetésekre juthatunk mármost az áttekintett álláspontok alapján? Megítélésem szerint nem 

találhatjuk meg bennük a felvetett problémák megnyugató és megfellebbezhetetlen megoldását; inkább csak 

újszerű próbálkozásoknak, kísérleteknek tekinthetők. Burt és Granovetter a struktúraelemzés és a 

cselekvéselmélet kapcsolatára; Olson, Elster és Csontos a kollektív cselekvés elméletének termékenységére; 

Knoke, Kuklinski, Laumann, Angelusz, Tardos és mások a hálózatelemzés makroszociológiai alkalmazási 

lehetőségeire; Fararo és Skvoretz a különböző megközelítésmódok egyesíthetőségére hívja fel a figyelmünket. 

Az áttekintett álláspontok üzenete mindenekelőtt az efféle - és a hazai társadalomtudományokban is egyre 

inkább napirendre kerülő - újszerű problémák világos megfogalmazásában és a megoldási javaslatok kritikai 

továbbgondolásában rejlik. E folyamat katalizálásában juthat lényeges szerep a Replikának, ha folytatódik a vita 

a társadalmi struktúrakutatás lehetséges elméleti kereteiről. 
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2. Peter M. Blau: Egyenlőtlenség és heterogenitás: 
Primitív elmélet a társadalmi struktúráról1

 

2.1. 1. A társadalmi kapcsolatteremtés struktúrái 

[... ] A társadalmi élet alapvető ténye pontosan az, hogy társadalmi – hogy az emberi lények nem elszigetelődve 

élnek, hanem társulnak más emberi lényekkel. Az emberek egymáshoz kapcsolódása – ismétlődő társas 

interakciójuk és kommunikációjuk – olyan szabályosságokat mutat, amelyek megkülönböztetik 

szerepviszonyaikat és társadalmi pozícióikat. A gyakori és közvetlen társas érintkezések például szoros társas 

kapcsolatokat alkotnak személyek között; az, hogy az egyik személy hajlamos elfogadni a másikszemély 

véleményét, döntéseit, fölé-alárendeltségi szerepviszonyt hoz létre. A társadalmi pozíciókat betöltőik fennálló 

kapcsolatai és szerepviszonyai alapján különböztethetjük meg. Ha azt állítjuk, hogy az emberek különböző 

csoportokhoz tartoznak, vagy hogy implicit módon különbözik a státusuk, akkor ez megerősíti, hogy ezek az 

emberek egyedi szerepviszony- és társas kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. 

A kötetünkben ilyen módon értelmezett társadalmi struktúra tanulmányozása az embereknek a különböző 

pozíciók közötti megoszlására és társadalmi kapcsolataira összpontosítja a figyelmet. Az emberek különböző 

pozíciókat foglalnak el: vagy azért, mert különböző csoportok tagjai, vagy mert hierarchikus státusuk eltérő. 

Maguk az egyes társadalmi pozíciók csakúgy, mint ezek egymás közötti viszonyai, látható társadalmi 

kapcsolatrendszerekben nyilvánulnak meg. A társadalmi struktúra fogalma ezeknek a differenciált társadalmi 

pozíciók és szerepviszonyok absztrakt struktúráinak empirikus alapját alkotó, megfigyelhető rendszereknek az 

elvonatkoztatása. 

                                                           
1Peter M. Blau: Inequality and Heterogenity. The Free Press, New York, 1973, 1-17. old. A jelen fordítás forrása: Angelusz Róbert (szerk.): 
A társadalmi rétegződés komponensei. Válogatott tanulmányok. Új Mandátum, Bp., 1997. 359–382. old 
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2.1.1. 1.1 Struktúra és folyamat 

A struktúrát a szótárak általában olyasvalamiként határozzák meg, ami többé-kevésbé önálló elemekből vagy 

részekből áll. E meghatározás szerint egy társadalmi struktúra különböző részeket foglal magában (nem egyének 

homogén tömege), és ezek a részek kapcsolatban állnak egymással (nem egymástól elszigetelt elemek halmazát 

alkotják). Nincs azonban egyetértés a társadalomteoretikusok között abban, hogyan fogalmazhatók meg a 

társadalmi struktúra alkotórészei és azok kapcsolata. Az egyik alapvető különbség az, hogy a struktúra fogalma 

vajon egy társadalom alegységei közötti társadalmi viszonyok, vagy egy elméleti modell tételei közötti logikai 

viszonyok struktúrájára utal-e. Radcliffe, Brown és Lévi-Strauss a társadalmi struktúrának ezt a két szembenálló 

megfogalmazását képviselik.2 Az utóbbi nézet szerint a társadalmi struktúra egy olyan elméleti rendszer, 

amelyet az elemző hoz létre a társadalmi valóság magyarázatához Lévi-Strauss kifejezésével olyan 

mélystruktúra, amely – a marxi kifejezéssel élve – a felépítményt magyarázza. Lévi-Strauss hangsúlyozza, hogy 

a társadalmi struktúra nem a társadalmi valóság bizonyos aspektusaira vonatkozik: „A társadalmi struktúra 

kifejezésnek semmi köze a tapasztalati valósághoz, csak az annak mására felépített modellekhez.‖3 

Az általunk is elfogadott alternatív nézet az, hogy a társadalmi struktúrák nem a társadalmi életről alkotott 

elméletek, hanem annak megfigyelhető aspektusai. Kétségtelen, hogy a társadalmi struktúrák önmagukban nem 

empirikus jelenségek, hanem azok absztrakciói egy fogalmi rendszerben. A látható társas kapcsolatokból 

elvonatkoztatott társadalmi pozíciók és szerepviszonyok struktúrái azonban nem alkotnak kapcsolatokat 

magyarázó elméletet; pusztán ezen alapot képeznek egy ilyen elmélet megalkotásához. Lévi-Strauss nem teszi 

világossá ezt a társadalmi struktúra elméletében használt fogalmak és a rájuk épülő, az elméletet alkotó tételek 

közötti különbséget. 

A társadalmi struktúra felfogásában egy másik fontos különbség a súlypontban van: az elsődleges szempont 

vagy a csoporton belüli személyközi kapcsolatok mikró szociológiai elemzése, vagy pedig a társadalom 

különböző részei közötti kapcsolatok makroszociológiai vizsgálata.4 A mikroszociológiai elemzés a mögöttes 

pszichológiai és társadalmi folyamatok (például a szimbolikus kommunikáció, a verseny és a kooperáció, a 

társadalmi csere folyamata) alapján próbálja magyarázni az emberi kapcsolatokat. Középpontjában azok a 

társadalmi folyamatok állnak, amelyek az egyének közötti társas kapcsolatok rendszereként vagy hálózataként 

felfogott társadalmi struktúrában az egyének egymás közötti kapcsolatát alakítják: Homans csereelmélete5 példa 

e megközelítés egyik változatára; Merton státuskészlet- és szerepkészlet-elemzése6 egy másikra; a gráfelmélet7 

és a hálózatelemzés8 megint másokra. Ezzel szemben a makroszociológiai elmélet a társadalom egészének 

különböző részei közötti kapcsolatokat a részek differenciálódása alapján próbálja magyarázni. Középpontjában 

a differenciálódás és annak a differenciálódás alapján megfogalmazott társadalmi struktúra részei közötti 

összefüggésekkel kapcsolatos következményei állnak. A makroszociológiai elméletek lényegi tartalma attól 

függ, hogyan határozzák meg a társadalom részeit és a közöttük levő összefüggéseket. Parsons rendszerében a 

részek funkcionálisan egymásra intézményrendszerek. Mark rendszerében a részek társadalmi osztályok, 

amelyek konfliktusban állnak egymással. 

A társadalmi struktúra tanulmányozásának mikroszociológiai és makroszociológiai megközelítései nem 

ellentétesek, hanem egymást kiegészítők, ;A különbség a kétféle – egyaránt érvényes – nézőpontban van. Csak 

az ugyanazon problémákra összpontosító elméleteknek vannak olyan ellentétes vonatkozásaik, amelyek 

vizsgálatával empirikusan megalapozható az egyik elmélet elvetése a másikkal szemben. A nézőpontok közötti 

választás csak pragmatikus alapon történhet: az a kérdés, hogy melyik a hasznosabb adott problémák 

tisztázásakor. A mikroszociológiai nézőpont az emberi kapcsolatok mélyebb, a mögöttük meghúzódó 

pszichológiai és interakciós folyamatok alapján történő elemzésének ad prioritást, ami a meglehetősen kis 

csoportokon belüli személyközi kapcsolatokra és azok rendszerére korlátozza a látómezőt. A makroszociológiai 

nézőpont a társadalom egészén belüli társas kapcsolatok rendszere elemzésének ad prioritást, a mélységet 

feláldozza a szélesebb vizsgálati területért. A mikroszociológiai tanulmányokban nagyobb hangsúlyt kapnak a 

                                                           
2Lévi-Strauss, Claude: Structural Anthropology. New York, Basic Books, 1963; Radcliffe-Brown, A. R.: „On Social Structure‖. Journal of 

the Royal Anthropological Institute 70 (1940), 1-12. – A társadalmi struktúra két szembenálló nézetének tárgyalását lásd Nadel, S. F.: The 

Theory of Social Structure. New York, Free Press, 1957, 149-151; Boudon, Raymond: The Uses of Structuralism. London, Heinemann, 
1971; és Lévi-Strauss, uo., 299-309. 
3Lévi-Strauss, Claude: Structural Anthropology. New York, Basic Books, 1963, 279. 
4Laumann, Edward O.: Bonds of Pluralism: The Form and Substance of Urban Social Networks. New York, Wiley, 1973. 
5Homans, George Caspar: Social Behavior: Its Elementary Forms. New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1961. 
6Merton, Robert K.: Social Theory and Social Structure. New York, Free Press, 1968; „Insiders and Outsiders‖. American Journal of 

Sociology 78 (1972), 9-47. 
7Harary, Frank–R. Z. Norman – Dorwin Cartwright: Structural Models: An Introduction to the Theory of Directed Graphs. New York, 

Wiley, 1965.7 Barnes, John A.: „Class and Committees in a Norwegian Island Parish‖. Human Relations 
8(1954), 39-58.; Mitchell, J. Clyde: The Concept and Use of Social Networks‖. In: Social Networks inUrban Situations, szerk. J. C. Mitchell, 
Manchester, Manchester University Press, 1969, 1–50. 
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társadalmi folyamatok és azoknak a társadalmi kapcsolatokra (például a családon belüli társas kapcsolatokra) 

gyakorolt hatása, a makroszociológiai vizsgálódásokban viszont a társadalmi struktúrák és azoknak a társas 

kapcsolatokra gyakorolt hatása a hangsúlyosabb (például a társadalmi osztályok közötti kapcsolatok). 

A kötetünkben alkalmazott megközelítés makroszociológiai. A társadalmi struktúra alkotórészeit emberek 

csoportjaiként vagy osztályaiként – például férfiak és nők, etnikai csoportok vagy társadalmi-gazdasági rétegek 

– fogalmaztuk meg. Pontosabban: a részek az embereknek a különböző csoportokban vagy rétegekben elfoglalt 

pozíciói. A részek közötti összefüggések az emberek olyan társas kapcsolatai, amelyek társas interakciójukban 

fejeződnek ki vagyis olyan személyek közötti kötések, akik különböző csoportokhoz vagy rétegekhez tartoznak. 

Tehát a társadalmi struktúra a társadalmi pozíciók közötti, különböző vonalak mentén kialakuló populáció- 

eloszlásokat jelenti – olyan pozíciókat, amelyek tükrözik és befolyásolják az emberek szerepviszonyait és társas 

kapcsolatait. 

Ha társadalmi struktúráról beszélünk, akkor ez az emberek közötti társadalmi differenciálódást jelenti, hiszen az 

így megfogalmazott társadalmi struktúra azokban a társadalmi különbségekben gyökerezik, amelyek az emberek 

szerepviszonyaiban és egymással kialakított kapcsolataiban jelentkeznek. Ezek a társadalmi különbségek 

szerep- és pozíciókülönbségeket hoznak létre, ami viszont a további társas érintkezést befolyásolja. Itt a 

társadalmi struktúrákon egyszerűen a differenciált pozíciók közötti populációelosztásokat értjük. A figyelem 

középpontjában a társadalmi struktúra kvantitatív jellemzői állnak, amelyeket a társadalmi pozíciók közötti 

gyakorisági eloszlások jeleznek. Persze egy-egy személy nemcsak egy, hanem több pozíciót is elfoglal. Van 

foglalkozásuk, vallási csoportokhoz tartoznak, közösségekben élnek, létesítményekben dolgoznak, többé-

kevésbé iskolázottak, és betöltenek egy társadalmi-gazdasági státust. Mindegyik pozíciótípusnak megvan a 

maga populáció és a társadalom struktúrájába mindegyik beletartozik. Ez az oka annak, hogy Nadel, a 

kötetünkben elfogadott strukturális megközelítés úttörője megjegyzi: „úgy tűnik, lehetetlen egyes számban 

beszélni a társadalmi struktúráról‖.9 Még egy egyszerű törzsnek is van legalább egy életkori struktúrája, egy 

rokonsági struktúrája, egy ökológiai struktúrája és egy hatalmi struktúrája, az ipari társadalmak komplex 

struktúrájának pedig számos dimenziója van. 

A társadalmi struktúrát olyan különböző társadalmi pozíciók többdimenziós tereként definiálhatjuk, amelyek 

között a populáció megoszlik. Az emberek társadalmi kapcsolatai alkotják mind a társadalmi pozíciók 

megkülönböztetésének kritériumát, mind a közöttük levő kapcsolatokat, amelyek az egységes társadalmi 

struktúra elemeivé teszik őket. A társadalmi pozíciók különbségének meghatározó kritériuma az, hogy az 

azonos pozíciót betöltők szerepviszonyai általánosságban eltérnek a különböző pozíciókat betöltők közötti 

szerepviszonyoktól. Például az előbbi intimebb lehet, vagy az utóbbi több fölé-alárendeltséget foglalhat 

magában. Ha nincsenek észrevehető különbségek a társadalmi kapcsolatokban, akkor a pozíciók nem 

tekinthetők társadalmilag egyedinek. Ez nagyon tág kritérium, ezért később bevezetünk egy szűkebb kritériumot 

az elmélet lényegi feltevéseként, nevezetesen azt, hogy az azonos vagy egymáshoz közeli pozíciókat betöltők 

közötti szemtől szembe kapcsolatok valószínűsége meghaladja az egymástól távoli pozíciókat betöltők közötti 

szemtől szembe kapcsolatok valószínűségét. 

Vizsgálódásunkban a fő szempont, a strukturális differenciálódás által feltételezett különböző formák elemzése, 

azok változásai, valamint a társas kapcsolatokat érintő vonatkozásaik. A vizsgálódás középpontjában nem az 

emberi kapcsolatokban szerepet játszó társadalmi-pszichológiai folyamatok intenzív elemzése áll, hanem a 

differenciált pozíciók struktúrái és ezeknek az emberi lények kapcsolataira gyakorolt hatása. Ez azonban nem 

azt jelenti, hogy elhanyagoljuk a társadalmi folyamatok jelentőségét a társadalmi struktúrák megértésében. Az 

elemzés szempontjából nagy jelentőségű; két társadalmi folyamat a társadalmi kapcsolatteremtés, a társadalmi 

mobilitás folyamata; emellett más folyamatokra, például a társadalmi cserefolyamatokra is kitérünk. 

A struktúra és a folyamat egymás kiegészítői. A társadalmi interakció és kommunikáció folyamata a társadalmi 

pozíciók fennálló struktúráit tükrözi, sőt lehet, hogy eredetileg ezek hozták létre a szóban forgó struktúrákat. A 

szerepviszonyoknak és társadalmi pozícióknak a társadalmi interakciós folyamatokban kialakuló differenciá-

lódása gyakran a pozíciók címkézésével– munkásosztálybeli, főiskolai végzettségű, vegetáriánus – 

kristályosodik ki. Az emberek azonban társadalmi kapcsolataikban az olyan pozíciókat is megkülönböztetik, 

amelyeknek nincs egyértelmű címkéje, például nemcsak „öregek‖ és „fiatalok‖ között, hanem az ötvenes, illetve 

a harmincas éveikben járó személyek között is különbséget tesznek. Ez az eredeti etiológia, amelyben a tár-

sadalmi kapcsolatteremtés folyamatai társadalmi pozíciók közötti különbségeket hoznak létre, csak az újonnan 

alakult csoportokban figyelhető meg, mert ha egyszer az egyes társadalmi pozíciók elfogadottá válnak, akkor 

meghatározzák a további szerepviszonyokat és kapcsolatokat. Ezért a személyközi kapcsolatok és kiscsoportok 

mikroszociológiai tanulmányozásának középpontjában megfelelő esetben a társadalmi folyamatoknak a 

                                                           
9Nadel, S. E: The Theory of Social Structure. New York, Free Press, 1957, 7. 
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szerepek és pozíciók között kialakuló különbségekre gyakorolt hatása áll, míg a társadalom egészében 

elfogadott társadalmi pozíciók makroszociológiai tanulmányozásának középpontjában az ugyanezeknek a 

pozícióknak a struktúrái által a kapcsolatteremtési folyamatokra gyakorolt hatásai állnak. 

A társadalmi struktúrák olyan társadalmi pozíciókból állnak, amelyek nemcsak elkülönülnek egymástól, hanem 

össze is kapcsolódnak, mert az egymástól független pozíciók nem alkotnak koherens társadalmi struktúrát. Az 

egyik – már említett – feltevés az, hogy az azonos pozíciójú személyek közötti szemtől szembe kapcsolatok 

száma meghaladja a különböző pozíciójú személyek közötti, a pozíciók közötti társadalmi megkülönböztetést 

tükröző kapcsolatok számát. Egy másik feltevés az, hogy a társadalom különböző csoportjai és rétegei a tagjaik 

közötti szemtől szembe kapcsolatok révén kapcsolódnak egymáshoz, mivel máskülönben aligha tekinthetők egy 

egységes társadalom alkotórészeinek. Ezek a csoportközi kapcsolatok fűzik össze és integrálják a társadalmi 

struktúra különböző részeit, bár (az első feltevés értelmében) a csoporton belüli kapcsolatoknál kevésbé 

extenzívek. Kétségtelen, hogy nem minden társadalmi kapcsolat integráló. A társadalmi kapcsolatok 

szükségszerű kísérőjelenségei a dominancia, a kizsákmányolás és a konfliktus csakúgy, mint a kölcsönös 

megbecsülés, a támogatás és a kooperáció. Nem azt feltételezzük, hogy bármiféle társadalmi kapcsolat 

elégséges az integrációhoz, hanem azt, hogy bizonyos mértékű társadalmi kapcsolódás szükséges az 

integrációhoz. Az a feltevésünk, hogy a különböző csoportok és rétegek integrációja nem nyugodhat kizárólag 

funkcionális egymásrautaltságukon: ehhez a tagjaik közötti tényleges társadalmi interakció szükséges. 

A társadalmi mobilitás folyamatai a strukturális változás legtöbb formájában – a változást előidéző feltételektől 

függetlenül – lényegi elemet alkotnak. A társadalmi mobilitást tág értelemben definiáljuk, hogy magába foglalja 

a személyek társadalmi pozíciók közötti minden mozgását, beleértve a foglalkozási mobilitás és migráció 

mellett a más vallásra való áttérést, a házasságot, a növekvő jövedelmet, a munkanélküliséget és a politikai 

kötődés változásait is. Az egyirányú szélsőséges mobilitás megváltoztatja a populáció társadalmi pozíciók 

közötti eloszlását, ezáltal megváltoztatja a társadalmi struktúrát is. A későbbiekben tárgyaljuk, hogy a 

nagymértékű társadalmi mobilitás a strukturális változás más formáit is elősegíti, és hogy az ellentétes irányú 

extenzív mobilitás is, amely nem változtatja meg a populációelosztást, hozzájárul a társadalmi változáshoz. 

Mind a társadalmi kapcsolatteremtés folyamatai, mind a társadalmi mobilitás folyamatai úgy kapcsolják össze a 

társadalmi pozíciókat, hogy csatornákat teremtenek a közöttük való átmenethez, bár az átmenet jellege 

meglehetősen eltér. A társadalmi kapcsolatok olyan üzenetek továbbítását foglalják magukban, amelyek 

különféle kommunikációkat eredményeznek, például jóváhagyást, tájékoztatást, tanácsot, tiszteletet, követelést 

és véleményeltérést. A kommunikációk lehetnek mindkét irányban azonos értékűek, mint például a kölcsönös 

segítség, amelyet a kortársak nyújtanak egymásnak, vagy lehetnek különbözőek, amelyek megváltoztatják az 

adott megoszlást, például amikor egy felettes utasítást ad egy alárendeltnek az engedelmeskedésre. A társadalmi 

mobilitás személyeknek az egyik csoportból vagy rétegből egy másikba való átmenetét jelenti. Ezeknek az 

átmeneteknek vagy mozgásoknak a mértéke lehet mindkét irányban azonos, ami nem változtatja meg a 

populációeloszlást, vagy lehet különböző, ami megváltoztatja. Az extenzív társadalmi mobilitás az extenzív 

társadalmi kapcsolatokhoz hasonlóan megerősíti a csoporton belüli kapcsolatokat, különösen akkor, ha – akár a 

mobilitás, akár a kapcsolatteremtés esetében – egyenértékű az átmenet. A társadalmi kapcsolatokbeli kölcsönös 

cserék megalapozzák a csoporton belüli kapcsolatokat ugyanúgy, ahogyan a cseremobilitás, azaz a személyek 

két csoport közötti cseréje mindkét irányban – házasság, migráció vagy másféle – történő mozgás révén. 

2.1.2. 1.2 Paraméterek 

A társadalmi struktúrát paraméterei körvonalazzák. A strukturális paraméterek alkotják azon társadalmi 

pozíciók többdimenziós terének tengelyeit, amelyek alapján meghatároztuk a társadalmi struktúrákat. Ezek 

képezik az olyan társadalmi megkülönböztetésekben rejlő kritériumokat, amelyeket az emberek egymáshoz való 

kapcsolódásukban tesznek. Az életkor, a faj, az iskolai végzettség és a társadalmi-gazdasági státus példák a 

strukturális paraméterekre, azzal a feltevéssel, hogy az e tekintetben fennálló különbségek befolyásolják az 

emberek szerepviszonyait. Más szóval, a paraméterek az emberek olyan attribútumai, amelyek befolyásolják 

szerepviszonyaikat, ezáltal megkülönböztetik társadalmi pozíciójukat. Akár veleszületett az attribútum, mint a 

nem, akár szerzett, mint a foglalkozás, az a lényeg, hogy észrevehető hatást gyakorol a társadalmi pozíciókra. 

Ha egy attribútum esetében nem észlelhető ilyen hatás, akkor el kell vetni azt a kiinduló feltevést, hogy az 

attribútum releváns a társadalmi élet szempontjából, és a vizsgált társadalomban nem tekinthető strukturális 

paraméternek. Még ha az attribútum nagyon szembetűnő biológiai vagy pszichológiai vonásra utal, amely más 

társadalmakban hatást gyakorol a társadalmi életre, látszólag akkor sem teszi ezt az adott társadalomban (bár 

lehet, hogy ezt a következtetést később vissza kell vonnunk, ha felfedezünk ilyen hatást, amely fölött kezdetben 

elsiklottunk). Tehát tapasztalatilag is ellenőrizni kell azt a feltevést, hogy az attribútum olyan strukturális 

paraméter, amely a társadalmi különbségtétel alapjául szolgál. Az a vizsgálati eredmény, hogy egy adott 
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attribútum befolyásolja a társadalmi viszonyokat egyes társadalmakban, másokban viszont nem, természetesen 

lényeges érdeklődésre tarthat számot. 

Kétféle változót kell megkülönböztetnünk, amelyeket a paraméterekből származtathatunk. Először is, azok az 

attribútumok, amelyekre a paraméterek utalnak, egyéneket jellemző változók, például a foglalkozás, a vallás, a 

jövedelem és a vagyon. Ezekkel az attribútumokkal és az emberi viselkedésre gyakorolt hatásukkal a strukturális 

elemzésben nem foglalkozunk közvetlenül. Másodszor, ezeknek az attribútumoknak az eloszlása olyan újabb, a 

társadalmi struktúrát jellemző változókat eredményez, mint a foglalkozási megoszlás és a jövedelemeloszlás 

alakja a társadalomban. A strukturális elemzés az ezeket a strukturális feltételeket jellemző változókat és a 

társadalmi kapcsolatokra gyakorolt hatásukat állítja a figyelem középpontjába. Tehát nem a foglalkozási 

teljesítmény vonatkozásaival foglalkozunk, hanem a munkamegosztás vonatkozásaival; nem a vallási dogmák 

jelentőségével, hanem a vallási heterogenitás jelentőségével; nem a szegénység és a vagyon következményeivel, 

hanem a jövedelemegyenlőtlenség és a vagyonkoncentráció következményeivel. 

A szociológia legnagyobb feladata a differenciálódás különböző formáinak, ezek összefüggéseinek, az ezeket 

létrehozó és megváltoztató feltételeknek, valamint a társadalmi kapcsolatokat érintő vonatkozásaiknak 

strukturális elemzése. Persze nem a strukturális feltételek képezik az emberi viselkedést és kapcsolatokat 

befolyásoló tényezők egyetlen csoportját. A pszichológiai, gazdasági, ideológiai, biológiai és fizikai feltételek is 

szerepet játszanak. Például az, hogy két személy társadalmi kapcsolatot alakít ki egymással, pszichológiai 

preferenciáiktól és diszpozícióiktól ugyanúgy függ, mint azoktól a strukturális feltételektől, amelyek 

mindkettőjüknek alkalmat adnak a társadalmi érintkezésre. De ez nem azt jelenti, hogy a strukturális feltételek 

társadalmi kapcsolatokra gyakorolt hatása pszichológiai tényezők hatásától függően változik, és hogy a 

strukturális hatásokkal foglalkozó szociológiai elméletek végső soron pszichológiai feltevéseken nyugszanak, 

ahogyan Homans állítja.10 A csoportközi kapcsolatokra vonatkozó determinisztikus tételek levezethetők tisztán 

strukturális feltevésekből, minden pszichológiai feltevés nélkül, illetve olyan pszichológiai feltevésekhez 

kapcsolva, amelyekben éppen az ellenkező következtetéshez vezetnek, ahogyan ezt később láthatjuk. 

Kétségtelen, hogy ezek a tételek csak a csoportok esetében determinisztikusak, az egyének esetében csak 

valószínűsíthetőek. Azt állítják, hogy a csoportközi kapcsolatok aránya az A csoportban nagyobb, mint a B 

csoportban, tehát az A csoport tagjai esetében valószínűbb, hogy ilyen kapcsolataik vannak, mint a B csoport 

esetében; azonban nem mutatja meg, hogy személy szerint kiknek vannak kapcsolataik. Nagyrészt pszichológiai 

tényezőktől függ, hogy valamely csoportban kik alakítottak ki csoportközi kapcsolatokat, de ezek a 

pszichológiai tényezők csak a strukturális feltételek által megszabott határokon belül fejthetik ki hatásukat. 

Ugyanilyen alapon a fizikai, biológiai és pszichológiai feltételek is korlátozzák, hogy a társadalmi struktúra 

feltételei hogyan befolyásolják a társadalmi kapcsolatokat. 

A strukturális paraméternek két alaptípusa van: a nominális és a graduális. A nominális paraméter éles 

határvonalú alcsoportokra osztja a populációt. Ezen csoportok között nincs belülről fakadó rangsor, bár 

tapasztalatilag a csoporttagságot összefüggésbe hozhatjuk a hierarchikus státusbeli különbségekkel. A nem, a 

vallás, a faj és a foglalkozás nominális paraméterek. A lépcsős paraméter a státus-rangsor alapján különbözteti 

meg az embereket. Elvileg a státusátmenet folyamatos, ami azt jelenti, hogy maga a paraméter nem húz 

határvonalat a rétegek között. Az empirikus eloszlás azonban rámutathat olyan szakadásokra, amelyek 

osztályhatárokat jelölnek. A jövedelem, a vagyon, az iskolai végzettség és a hatalom lépcsős paraméterek. (A 

két paramétertípus az 1. ábrán látható.) 

                                                           
10G. C. Homans: Social Behavior: Its Elementary Forms. New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1961 



 VI. KAPCSOLATHÁLÓK ÉS 

RÉTEGEK 
 

 309  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1. ábra: A strukturális paraméterek alaptípusai 

E két paramétertípus szerint kétféle társadalmi pozíciót különböztetünk meg: a csoporttagságot és a státust. Az 

emberek minden olyan jellemzője, amely befolyásolja szerepviszonyaikat, besorolható e két kategória egyikébe; 

ha a szóban forgó jellemzők kategorikusan osztályozzák az embereket, akkor a nominális kategóriákat 

csoportként határozzuk meg; ha rangsor szerint osztályozzák őket, akkor státusként határozzuk meg őket. Tehát 

a csoport és a státus fogalmát nagyon tágan definiáljuk. A csoport kifejezés nem korlátozódik az elsődleges 

csoportokra, amelyekben minden tagnak közvetlen kapcsolata van az összes többi taggal, hanem minden olyan 

embert is magában foglal, aki egy olyan közös attribútummal rendelkezik, amely befolyásolja szerepviszonyait, 

jellegzetesen olyan módon, hogy a csoporton belüli kapcsolatokat gyakoribbá és szorosabbá teszi, mint a 

csoporton kívüli kapcsolatokat. Ez a kritérium egyértelműen megkülönbözteti a csoportokat az egymástól 

független elemekből álló halmazok önkényes kategóriáitól, amelyekben a csoporton belüli kapcsolatok nem 

térnek el a csoporton kívüli kapcsolatoktól. A státus nemcsak a presztízzsel vagy a hatalommal kapcsolatos 

attribútumokra utal, hanem az emberek minden olyan attribútumára is, amelyek lépcsőzetességet mutatnak. 

Például az életkor státus olyan értelemben, ahogyan a kifejezést itt meghatároztuk. A státusbeli 

fölérendeltségnek nem minden formája nyilvánul meg társadalmi kapcsolatokbeli fölérendeltségben – bár sok 

formája megnyilvánul, kétségtelenül ide tartozik az életkor is, legalábbis az életkori skála nagy részén. 

A státus elméleti fogalma folyamatos emelkedésre utal, bármilyen legyen is az empirikus mérések jellege. A 

státus sok formájához már vannak arányskálák; néhány forma estében csak ordinális skálák állnak 

rendelkezésre, de ezt mint a mögöttes státusátmenet mérésének pontatlanságát kezelik. Csak akkor van értelme 

az egyenlőtlenségbeli eltérésekről beszélni, ha a státust lépcsőzetesként fogjuk fel, bármi legyen is empirikus 

mértéke. Például a munkaadókat és a munkavállalókat ordinális státus-rangsorolásnak tekinthetjük. De – hacsak 

nem feltételezzük, hogy nincs státusbeli eltérés a munkaadók (vagy a munkavállalók) között – magától értetődő 

volna a feltételezés, hogy ez a kettős tagolódás pusztán egy mögöttes státusátmenet durva jelzése, például a 

hatalom, amellyel a munkaadók rendelkeznek a munkavállalók felett, vagy a vagyon, amelynek a birtokában 

kell lenniük ahhoz, hogy sok munkást alkalmazzanak. A hatásköri hierarchia egy másik ordinális 

státusrangsorolás. De ahhoz, hogy azt mondhassuk, a hatáskör központosítottabb a hadseregben, mint egy 

kutatóintézetben, vagy hogy a hatásköri különbség egy tábornok és egy ezredes között nagyobb, mint egy 

őrmester és egy tizedes között, önálló hatásköri fokozatosságot kell feltételeznünk, amely csak durván 

tükröződik a hivatali rangokban. 
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A differenciálódás két generikus formája, amelyek alá a differenciálódás specifikus formáit besorolhatjuk, a 

heterogenitás és az egyenlőtlenség. A heterogenitás vagy horizontális differenciálódás a populáció egy 

nominális paraméter szerinti csoportok közötti megoszlását jelenti. Az egyenlőtlenség vagy vertikális 

differenciálódás egylépcsős paraméter szerinti státusmegoszlásra utal. Az adott populációbeli heterogenitás 

fokának operacionális kritériuma az, hogy két véletlenszerűen választott személy nem tartozik ugyanahhoz a 

csoporthoz.11 Bármely nominális paraméter esetében igaz, hogy minél nagyobb a csoportok száma és minél 

egyenletesebben oszlik meg közöttük a populáció, annál nagyobb a heterogenitás. Tehát sok etnikai csoport 

esetén nagyobb az etnikai heterogenitás, mint ha csak néhány etnikai csoport van; ha viszont a populáció 

kilenctizede ugyanahhoz az etnikai csoporthoz tartozik és pusztán egytizede tartozik más csoportokhoz, akkor 

az etnikai heterogenitás kisebb, mint ha a populáció etnikai csoportok közötti megoszlása egyenletesebb. Az 

operacionális kritérium mindkét heterogenitás-összetevőt számításba veszi. 

Az egyenlőtlenség jelentése nem egyértelmű, hiszen egy bizonyos értelemben vett nagymértékű egyenlőtlenség 

más értelemben kismértékű egyenlőtlenségnek számít még akkor is, ha a státusnak egy egyszerű, könnyen 

mérhető aspektusát, például a vagyont vizsgáljuk. Ha egy városban a vagyon többsége mindössze néhány 

személy kezében koncentrálódik, akkor az egyenlőtlenség hangsúlyosabb, mint ha a vagyon szélesebb körben 

oszlana szét. Ha viszont a vagyon ilyen nagymértékben koncentrálódik, akkor ebből az következik, hogy a 

legtöbb ember egyformán szegény; ezzel szemben a szélesebb körű vagyonmegoszlás csökkentené azoknak a 

személyeknek a számát, akik a vagyon hiányában egyenlőek, és ebben az értelemben növelné a vagyoni 

egyenlőtlenséget. Az egyenlőtlenség paradoxosa az, hogy a hatalom, a vagyon vagy más státusforrás 

nagymértékű koncentrációjából széles körű egyenlőség következik. Simmel erre utal azoknak a despotáknak a 

leírásakor, akik az alattvalóik közötti státuskülönbségek kiegyenlítésével és „a hierarchikus különbségek 

egyenlősítésével‖ erősítik pozíciójukat.12 

Az egyenlőtlenséget meg kell különböztetnünk a státusok különbözőségétől. Ha csak néhány ember nagyon 

gazdag és a többség egyformán szegény, vagy ha csak néhány ember rendelkezik erős hatalommal, és a többség 

egyformán kiszolgáltatott, akkor az egyenlőtlenség hangsúlyosabb, mint akkor, ha a vagyon vagy a hatalom szé-

lesebb körben oszlik meg. Az a széles körű egyenlőség, amely a szélsőséges vagyon-vagy 

hatalomkoncentrációhoz társul, nem alacsony szintű egyenlőtlenséget jelez, hanem alacsony szintű 

státuskülönbségeket. Ellentmondana a józan észnek, ha azt állítanánk, hogy az ilyen szélsőséges vagyon- vagy 

hatalomkoncentráció kismértékű egyenlőtlenséget jelent. Annak az egyenlőtlenségi kritériumnak is 

ellentmondana, amely értelmet ad ennek a koncepciónak, és amely benne rejlik a legszélesebb körben használt 

empirikus méréseiben. Ez a kritérium az, hogy minél nagyobb az összes személypár közötti átlagos 

státustávolság a szóban forgó személyek átlagos státusához képest, annál nagyobb az egyenlőtlenség. A 

nagymértékű vagyon- vagy hatalomkoncentráció növeli az átlagos vagyoni vagy hatalmi különbséget, ezáltal az 

egyenlőtlenséget is. A kritérium minden státus-attribútumra érvényes, beleértve azokat is, amelyek esetében 

nincs értelme koncentrációról beszélni; ilyen például az iskolai végzettség. Egy olyan társadalomban, ahol egy 

kis létszámú egyetemi végzettségű elit van, és az emberek többsége csak néhány évet járt iskolába, az iskolai 

végzettségbeli átlagos különbség, vagyis az iskolai végzettségbeli egyenlőtlenség a hangsúlyos. 

A státuskülönbözőség a heterogenitás lépcsős paraméter megfelelője. Elméleti minimuma az, hogy minden 

személy pontosan ugyanazzal a státussal rendelkezik; elméleti maximuma pedig az, hogy nincs két olyan 

személy, akik pontosan ugyanolyan státussal rendelkeznek. Az egyenlőtlenség elméleti minimuma is az, hogy 

minden személy azonos státussal rendelkezik, elméleti maximuma viszont az, hogy minden státusforrás egy 

személynél koncentrálódik, míg mások semmilyen státusforrással – például vagyonnal vagy hatalommal – nem 

rendelkeznek. Tehát a minimális egyenlőtlenség azonos a minimális státuskülönbözőséggel, a maximális 

egyenlőtlenség azonban a minimálishoz közeli státuskülönbözőséget feltételez, és ez az egyenlőtlenségi 

paradoxon oka. Az e szélsőségek által megszabott korlátokon belül az egyenlőtlenség és a státuskülönbözőség 

egymástól függetlenül változhat, és különböző kombinációkban fordulhat elő. A státuskülönbözőség 

operacionális kritériuma annak valószínűsége, hogy két véletlenszerűen választott személy státusa nem azonos, 

vagy nem ugyanahhoz a réteghez tartoznak akkor, ha a réteget azonos távolságra levő státusintervallumok 

határozzák meg, például azonos jövedelmi intervallumok, vagy az iskolai évek egyenlő intervallumai, vagy 

egyenlő intervallumok egy olyan hatalom értéken, amely (vagy amelyről feltehető, hogy) egy egyenlő 

intervallumokra osztott skálát ábrázol.13 
                                                           
11A heterogenitás mérőszáma: , ahol xi az egyes csoportok létszáma, az összegzésbe minden csoport beletartozik. A képlet 1-api2-re 
egyszerűsödik, ha az egyes csoportok létszámát a teljes népesség törtszámaként fejezzük ki. Ha minden személy egy csoportban van, akkor 

nincs heterogenitás (1-1,00=0); ha minden csoport mérete azonos, akkor a heterogenitás a csoportszám növekedésével az egységesség felé 
közelít. 
12The Sociology of Georg Simmel. (Fordította, szerkesztette és a bevezetőt írta Kurt H. Wolff.) New York, Free Press, 1950, 198. 
13A heterogenitás mértéke módosítással a státuskülönbözőség mértékeként is alkalmazható. A populációt nem egyenlő százalékokra osztjuk, 
hanem egyenlő státusintervallumokba, például egyenlő jövedelemintervallumokba. A 10. lábjegyzetbeli képletet az egyes kategóriákban a 
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Ha abból a feltevésből indulunk ki, hogy a közös csoporttagság és a közeli státus elősegíti a társadalmi 

kapcsolatteremtést, akkor mind a heterogenitás, mind az egyenlőtlenség korlátozza a társadalmi érintkezést. 

Ebből a feltevésből az következik, hogy minél nagyobb a kétféle differenciálódás bármelyike, annál 

kiterjedtebbek a társadalmi érintkezés korlátai, bár a kiterjedtebb korlátok nem szükségszerűen erősebbek, amint 

ezt a későbbiekben láthatjuk. Ezek a korlátok nem lehetnek abszolútak, és nem gátolhatják meg teljes mértékben 

a társadalmi kapcsolatteremtést; ha azok volnának, akkor a különböző csoportok és rétegek nem alkotnának 

egységes társadalmi struktúrát. Már föntebb is hangsúlyoztuk, hogy a társadalmi struktúrák felfogásunkban 

olyan különböző részekből állnak, amelyek a különböző részekben elhelyezkedő személyek közötti közvetlen 

kapcsolatok révén összefüggnek egymással. 

A differenciálódás és az integráció egymást kiegészítő ellentétek, és az integráció meghatározása ezt is 

számításba veszi. A differenciálódás a társadalmi struktúrán belüli különböző részek közötti szemtől szembe 

kapcsolatok előtt álló korlátokat feltételez, és az integrációt is a különböző részek közötti szemtől szembe 

kapcsolatok alapján határozzuk meg. Cooley kiemelte, hogy az egyének integrációja csoportjukban az azonos 

csoportba tartozó személyek közötti közvetlen kapcsolatokban létrejövő csoporton belüli kötéseken,14 míg a 

különböző csoportok társadalmon belüli integrációja ennek megfelelően a különböző csoportba tartozó 

személyek közötti közvetlen kapcsolatokban létrejövő csoportközi kötéseken nyugszik. Azok a kiemelkedően 

fontos paraméterek, amelyek a csoportközi kapcsolatok erős korlátait vonják maguk után, elősegítik a csoporton 

belüli kapcsolatokat és integrációt. Például ha a vallás nagy jelentőséggel bír az emberek számára, akkor a 

vallási összetartás erős lesz, a vallási keresztházasság pedig ritka. Az erős csoporton belüli integráció uralma 

viszont nem járul a társadalmi integrációhoz. Éppen ellenkezőleg, kevés kapcsolattal rendelkező csoportokra 

darabolja a társadalmat, tehát gátolja a fentiekben meghatározott társadalmi integrációt. A makroszociológiai 

integráció e koncepciójának két külön vonatkozását hangsúlyoznánk. Először is azt, hogy nem erős csoporton 

belüli kötéseken, hanem extenzív csoportközi kapcsolatokon nyugszik. Másodszor, azt, hogy nem a különböző 

csoportokhoz és rétegekhez tartozó személyek közös értékein vagy érzelmein és nem is a különböző részek 

funkcionális egymásrautaltságán nyugszik, hanem az egyének közötti szemtől szembeni kapcsolatokon, bár a 

közös értékek és az egymásrautaltság a különböző csoportok és rétegek tagjai közötti társadalmi érintkezés 

elősegítésével hozzájárulhatnak a társadalmi integrációhoz. 

2.2. 2. Elméleti rendszer 

Kötetünkben a fent körvonalazott fogalmi keretek között próbáljuk kialakítani a társadalmi struktúra deduktív 

elméletét. A középpontban a strukturális differenciálódás áll, amelyet a populáció paraméterek szerinti 

megoszlásaként fogunk fel, és amely két generikus típust tartalmaz, a heterogenitást és az egyenlőtlenséget, 

amelyek egy sor specifikus formát feltételeznek. Figyelmünk nem az emberek társadalmi attribútumainak és 

pozícióinak lényegi tartalmára irányul, hanem azok megoszlására. Például a strukturális vizsgálódás tárgya nem 

a faj jelentősége, hanem a faji heterogenitás jelentősége; nem a foglalkozások jellegének, hanem a 

munkamegosztásnak a jelentősége; nem a vezetés, hanem a hatalmi egyenlőtlenség jelentősége. 

Elméletünk a következő fő kérdésekre próbál választ adni: Hogyan változtatják meg a strukturális feltételek 

adott pszichológiai tendenciáknak (például a csoporton belüli preferenciáknak) a társadalmi kapcsolatokra 

gyakorolt hatását? Milyen vonatkozásai vannak az emberek társadalmi pozíciók közötti megoszlásának a 

társadalmi kapcsolatokra nézve? Hogyan hat a heterogenitás és az egyenlőtlenség a csoportközi és rétegközi 

kapcsolatokra? Milyen vonatkozásai vannak a társadalmi mobilitásnak a társadalmi kapcsolatokra és a 

strukturális változásokra nézve? Hogyan befolyásolják a többdimenziós paraméterek és korrelációjuk mértéke a 

makroszociológiai integrációt? Mennyiben hasonlít a közösségeken belüli heterogenitás és egyenlőtlenség je-

lentősége a társadalmi élet szempontjából a közösségek közötti heterogenitás és egyenlőtlenség jelentőségéhez? 

Egymáshoz képest milyen a munkaszervezeteken belüli és az azok közötti munkamegosztás jelentősége? 

Milyen következményei vannak a hatalomkoncentrációnak a társadalmi konfliktusra nézve? 

Ezekre a kérdésekre és egy sor kapcsolódó kérdésre olyan tételek adnak választ, amelyek primitív feltevésekből 

és definíciókból származnak. A elméletet nemcsak azért nevezzük (a kifejezés technikai értelmében) 

primitívnek, mert a tételeket primitív feltételezésekből vezettük le, hanem azért is, mert a bennük használt 

                                                                                                                                                                                     
személyek számára vagy a teljes populáció egy hányadára alkalmazzuk, amelyet lehetőség szerint c/(c-1)-gyel megszorozva súlyozunk, 
hogy korrigáljuk a kategóriák önkényes számát, ahol c a kategóriák száma. A görbült eloszlások esetében az alacsony szintű 

státuskülönbözőség megközelítő jelzése annak a populációnak az aránya, amelyek státusértéke nulla vagy nagyon alacsony. Például a 

kismértékű vagyoni különbözőséget a vagyonnal nem rendelkező populáció aránya, illetve azoknak az aránya jelzi, akiknek forrásai nem 
érnek el egy bizonyos mennyiséget, amely inkább szükséghelyzetre való személyes megtakarításnak tekinthető, mint befektethető 

vagyonnak. A vagyoni egyenlőtlenség gyakran használt, ennek megfelelő megközelítő jelzése a populáció felső egy százaléka vagy 

hasonlóan kis töredéke által birtokolt teljes vagyon aránya. 
14Cooley, Charles H.: Human Nature and the Social Order. New York, Scribner, 1902. 
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axiómák és fogalmak, valamint az ezek alapján kialakított kiinduló elvek egyszerűek, tehát ezek a tételek a szó 

köznapi értelmében primitívek. Tulajdonképpen a tételek némelyike tautologikus, már benne foglaltatnak az 

axiómákban vagy a definíciókban, amelyekből származnak. Az ilyen tautologikus tétel azonban néha váratlan 

észrevételekhez vezet, és gyakran szükséges más, nem tautologikus teorémák levezetéséhez is. A valószínűségi 

tételeket tartalmazó dedukciós láncokban rejlő veszély az, hogy nagyon alacsony a következtetés valószínűsége, 

amely az összes korábbi valószínűség eredménye. Ennek a veszélynek a minimálisra csökkentéséhez a 

levezetésben premisszaként leggyakrabban használt tételek determinisztikusak. 

Az elmélet bizonyos értelemben elvont, más értelemben nem az. Az elvont elméleti koncepciók két jellemzője 

az, hogy általánosak – nem Franklin D. Rooseveltről beszélünk, hanem erős hatalommal rendelkező 

tisztviselőről –, és hogy nem empirikusan megfigyelhetők, hanem az empirikus megfigyelések magyarázatához 

használjuk őket – az elektromos térerősség vektora, anómia.15 A társadalomtudományokban az utóbbi 

értelemben vett absztrakciók gyakran foglalnak magukban blumeri „szenzitizáló fogalmakat‖, amelyek 

komplexek és konnotációgazdagok, finom észrevételekhez vezetnek, de nem alkalmasak a pontos definícióra és 

mérésre.16 Weber ideáltípusai ebben az értelemben elvontak; ugyanígy Parsons elméleti koncepciói is; jelen 

elméletünk viszont nem az. A használt fogalmak nem annyira teljesek, mint inkább egyszerűek, pontosan 

meghatározhatók, és könnyen átfordíthatók operacionális mérőszámokká. Ezek a fogalmak azonban a konkrét 

empirikus valóságokból elvonatkoztatott, nagyon általános és formális analitikus elemek, ami az első 

értelemben elvonttá teszi őket.17 Erre példa a csoportméret fogalma, amelyet a csoport tagjainak a száma határoz 

meg. Egyértelmű, hogy ez nem teljes elméleti fogalom, és könnyen megfigyelhető, mérhető. Ugyanakkor a 

csoportméret nagyon általános elvonatkoztatás, amely az elméleti figyelmet egyetlen univerzális, minden 

csoportra érvényes jellemzőre irányítja, és nem veszi számításba megkülönböztető jellemzőiket.18 

Olyan tételekből kiindulva, amelyek olyan egyszerű analitikus kifejezéseket alkalmaznak, mint a méret és szám, 

az elmélet fokozatosan egyre több komplex kifejezést használ fel, amelyeket az egyszerűbb kifejezésekre 

alapozva alakítottunk ki. A csoportok közötti méretmegoszlásból vezetjük le a heterogenitás fogalmát; a 

populáció státusmegoszlásából pedig az egyenlőtlenség fogalmát. Mivel az emberek társadalmi pozíciók közötti 

megoszlása nem marad állandó, megvizsgáljuk a társadalmi mobilitás és a strukturális változás jelentőségét is. 

A korábbi vizsgálódás az emberek bármely paraméter szerinti megoszlására korlátozódott, az emberek azonban 

számos paraméter alapján különülnek el egymástól. A paraméterek közötti összefüggések elemzésével új 

strukturális fogalmakat, például több alakú heterogenitást és állandósult státusegyenlőtlenségeket kapunk. 

A komplex társadalmi struktúrák összetevői maguk is társadalmi struktúrák. Például a közösségeknek olyan 

társas struktúrájuk van, amelyek a társadalom struktúrájának alstruktúráit alkotják. A társadalmi differenciálódás 

különböző formáit a társadalom alstruktúráin belüli és az azok közötti differenciálódásra választhatjuk szét. 

Ebből az elemzésből egyre több elvont tételt vezetünk le, ami egy olyan tételben tetőzik, amely az erős 

differenciálódásnak a makroszociológiai integrációt érintő vonatkozásaival kapcsolatos. 

Az elméletet az egyszerű fogalmaktól és tételektől a komplex fogalmak és tételek felé haladva építjük fel, de 

nem a kevésbé általános tételektől az általánosabb tételek felé haladunk. Néhány kezdetben bevezetett egyszerű 

tétel teljesen általános, ugyanakkor a később tárgyalt komplex tételek némelyike nem. Például az elsőként 

levezetett, a csoportközi kapcsolatokról szóló teoréma univerzális tétel, amely bárhol, bármely csoportra 

érvényes. Néhány kevésbé általános tételt a könyv későbbi részeiben vetünk fel, hogy a különösen érdekes 

differenciálódásformák egyedi jellemzőit számba vegyük. Tehát a munkamegosztás a heterogenitás egy formája, 

és érvényesek rá a heterogenitásról szóló általános tételek. De a munkamegosztást társadalmi jelentősége 

önmagában is érdemessé teszi az elemzésre és csak rá érvényes tételek levezetésének a megkísérlésére. Ehhez 

hasonlóan a hatalom nagy jelentősége a társadalmi életben arra a döntésre késztetett, hogy az egyenlőtlenségről 

szóló tételeket a hatalom tisztázásához elégtelennek tekintsük, és egy egész fejezetet szánjunk a 

hatalomkoncentráció és a csoportkonfliktussal kapcsolatos vonatkozásai elemzésének. 

Az elméleteket induktív vagy deduktív módon vezethetjük le: vagy a kevésbé általános empirikus 

megfigyelésekből kiindulva olyan általánosabb elméleti tételekbe illesztve, amelyek meghaladják az empirikus 

általánosításokat és logikailag utalnak azokra; vagy általánosabb axiómákból és tételekből kiindulva, amelyek 

                                                           
15Braithwaite, Richard B.: Scientific Explanation: A Study of the Function of Theory, Probability and Law in Science. Az 1946-os Tarner-
előadások alapján. Cambridge, Cambridge University Press, 1953, 50-87. 
16Blumer, Herbert: „What Is Wrong with Social Theory?‖ American Sociological Review 19 (1954), 3-10. 
17Parsons hangsúlyozza az analitikus elemek elméletképzés céljára történő elvonatkoztatásának a fontosságát, és ezt a módszert szembeállítja 
Weber ideáltípus megközelítésével – Parsons, Talcott: The Structure of Social Action. New York, McGraw-Hill, 1937,34-36,603-624,748-

753. 
18Az univerzális fogalmak tételekben történő használata – minden ember halandó – mindkét értelemben elvonttá teszi e tételeket, hiszen az 
univerzális tételek szükségszerűen meghaladják az empirikus megfigyeléseket (lásd Braithwaite, i. m., 82-87.). 
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logikailag utalnak azokra az empirikus becslésekre, amelyek cáfolhatóvá teszik az elméletet. Az elmélet 

mindkét – ideális – esetben deduktív rendszert alkot, amelyben az általánosabb tételek magyarázzák a kevésbé 

általánosakat.19 Kötetünkben a deduktív eljárást használjuk, de mindkét eljárást legitimnek tekintjük – másutt 

már használtuk az induktív eljárást is,20 bár azt néhány tudományfilozófus, például Popper, elutasítja.21 Kétségte-

len, amit Popper hangsúlyoz, hogy tisztán indukcióval nem vezethetők le igazán univerzális tételek, általánosság 

azonban a mérték kérdése, és – legalábbis a társadalomtudományokban – nem minden elméleti általánosítás 

univerzális tétel. 

A leírást egyes állítások alkotják. A strukturális elemzést társadalmak vagy egy társadalom közösségei vagy más 

kollektívák deskriptív összehasonlításához használhatjuk. Például összehasonlíthatjuk az egyesült államokbeli 

jövedelem-egyenlőtlenséget a brit egyesült királyságbeli jövedelem-egyenlőtlenséggel; vagy az etnikai hete-

rogenitást Chicagóban és New Yorkban; vagy azt, hogy a presztízskülönbségek milyen mértékben befolyásolják 

a társadalmi kapcsolatokat az üzleti vezetők és a tudományos területen dolgozók között. Ha az összehasonlított 

kollektívák száma nagy, akkor szükségessé válik, hogy a nagyszámú leírást valamilyen módon összegezzük, 

amit megtehetünk általánosítással. Ez megköveteli, hogy az egyes leírásokban használt címkéket – Egyesült 

Királyság, Chicago, a tudományos szakma – ezeknek a kollektíváknak valamilyen analitikus jellemzőjére 

cseréljük, amely szerint rendszerezhetők.22 

Az általánosításhoz az egyes vizsgált tárgyakat osztályoznunk kell két vagy több olyan analitikus jellemző 

alapján, amelyek rendezik őket, és ezáltal lehetővé teszik annak megállapítását, hogyan függnek össze ezek a 

jellemzők. Egyes címkéket vagy megnevezéseket nem kapcsolhatunk semmihez, mert egyedi tárgyakat írnak le. 

Az ilyen tárgyakat analitikus jellemzőik alapján hasonlíthatjuk össze, ahogyan a fenti állításokban két adott 

társadalmat, közösséget vagy foglalkozást hasonlítottunk össze. De a társadalmak struktúrájáról alkotott 

általánosítás megköveteli, hogy a struktúrák elnevezése által megjelenített egyedi jellemzőkombinációkat 

figyelmen kívül hagyjuk, és ezekből a komplex egészekből mindössze néhány analitikus elemet vonatkoztas-

sunk el, amelyek rendszerezve egymással összefüggésbe hozhatók. Például a heterogenitásnak a csoportközi 

kapcsolatokat érintő vonatkozásairól szóló általánosítás mindent figyelmen kívül hagy az Egyesült Királysággal 

és Chicagóval kapcsolatban, még azt is, hogy az egyik nemzet, a másik pedig város, és pusztán az e két 

analitikus jellemző vagy változó szerint osztályozható kollektívák két példájaként kezeli őket. 

A társadalmi struktúra tanulmányozásakor azonban a társadalmak egyedi neve egyidejűleg az őket alkotó 

közösségek és egyének (nemzetiség szerinti) osztályozásának általános kategóriája is, és a közösségek, 

foglalkozások és más kollektívák egyedi címkéje az alkategóriáinak ugyanilyen általános kategóriája. Ebből 

következik, hogy ugyanaz az állítás lehet társadalmi struktúrák deskriptív összehasonlítása és alegységeikkel 

vagy a bennük élő egyénekkel kapcsolatos általánosítás is. Az az állítás, hogy a brit városok etnikai 

heterogenitása kisebb mértékű, mint az amerikai városoké, a két ország deszkriptív összehasonlítása, 

ugyanakkor – korlátozott – általánosítás a városokról, amely eltekint a városok egyedi jellemzőitől, és 

egyszerűen összefüggést teremt két jellemzőjük, a nemzeti hovatartozás és az etnikai heterogenitás között. 

Ugyanígy az az állítás, hogy a presztízskülönbségek az üzleti vezetők között nagyobb (vagy kisebb) mértékben 

befolyásolják a társas kapcsolatokat, mint a tudományos területen dolgozók között, két külön foglalkozás 

deszkriptív összehasonlítása, ugyanakkor korlátozott általánosítás egyes tagjaikról, amely három jellemzőjüket 

hozza összefüggésbe. 

A társadalmi struktúrával kapcsolatos általánosításhoz nemcsak a kollektívák egyes tagjait, hanem magukat a 

kollektívákat is osztályozzuk az analitikus jellemzők alapján. Amíg az országokat vagy városokat nevük jelöli, 

csak olyan állításokat fogalmazhatunk meg róluk, amelyek a közöttük levő különbségek leírásai, például hogy 

az átlagjövedelmek magasabbak bizonyos nevű városokban, mint más nevű városokban. A leírás 

meghaladásához a városokat újra kell osztályoznunk úgy, hogy egyedi címkéjüket a városokat egymástól 

megkülönböztető jellemzővel, például területi elhelyezkedésükkel helyettesítjük. Ez lehetővé teszi annak 

állítását, hogy Amerika északi városaiban magasabb az átlagjövedelem, mint a déliekben, ami meglehetősen 

korlátozott általánosítás. Azonnal felvetődik a kérdés: mitől magasabb az átlagjövedelem az északi városokban? 

Az önmagától adódó válasz valószínűleg tartalmazza a városoknak az őket rangsoroló jellemző, például az 

iparosodás mértéke alapján történő további újraosztályozását. Az a hipotézis, hogy a jövedelmek a fokozódó 

iparosítással együtt növekednek, tágabb általánosítás, amely nem korlátozódik az amerikai városokra, és amely 

magyarázatot adhat ezen városok közötti területi különbségekre. 

                                                           
19Braithwaite, i. m. 
20Blau, Peter M.: On the Nature of Organizations. New York, Wiley, 1974, 297-348. 
2120 Popper, Karl: The Logic of Scientific Discovery. New York, Basic Books, 1959, 27-48. 
22Przeworski, Adam–Teune, Henry: The Logic of Comparative Inquiry. New York, Wiley-Interscience, 1970. 
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A társadalmi struktúrákat rangsoroló analitikus jellemzők látszólag tágabb általánosításokat tesznek lehetővé, 

mint az őket nominális kategóriákba osztó jellemzők, az egyedi címkék pedig mindenféle általánosítást 

kizárnak. Ennek megfelelően a társadalmi struktúrát kvantitatív tulajdonságai alapján fogalmazzuk meg, ami 

magával vonja a kollektívák és tagjaik rendezetlen osztályozásának átalakítását olyan rendezett kategóriákká, 

amelyek a társadalmi struktúra tulajdonságait írják le. Az egyik transzformációfajta a közösségek és csoportok 

méret szerinti kategorizálása olyan tételekben, amelyek a méret társadalmi kapcsolatokkal összefüggő 

vonatkozásaival foglalkoznak. Egy másik transzformációfajtára példa az a heterogenitás-fogalom, amely a 

nominális kategóriákat egy olyan folytonos változóvá teszi, amely a populációelosztásra utal és a társadalmi 

struktúra egy tulajdonságát jeleníti meg. A graduális paramétereket ugyanígy az egyenlőtlenséget jellemző 

eloszlásokká változtatja ebben az esetben nem a kategóriák rendezése érdekében, hiszen a státusfokozatok már 

eleve rendezettek, hanem azért, hogy a pozíciókkal kapcsolatos információkat egy olyan koncepcióban 

kombinálja, amely a pozíciók struktúrájára utal. 

A nominális paramétereket csakúgy, mint a graduális paramétereket így a társadalmi struktúrák olyan rendezett 

tulajdonságainak elvonatkoztatására használjuk, amelyeket általános tételekben alkalmazhatunk. Ez a helyzet a 

differenciálódás különféle formái és az olyan komplexebb fogalmak esetében is, mint a strukturális állandósulás, 

amelyet a paraméterek pozitív korrelációja jelez. Az alstruktúrákon belüli és az azok közötti differenciálódás 

elemzése feltételezi a nominális kategóriák átalakításának még egy típusát. Az alstruktúrákat egy nominális 

paraméter határozza meg, hiszen csak a nominális paraméterek körvonalazzák az alegységeket jól elkü-

löníthetően. Például a munkahely nominális paraméter a munkaerőt diszkrét kategóriákra osztja, a jövedelem 

graduális paraméter viszont nem. De nem az egyes létesítmények érdekesek, amelyekben az emberek 

dolgoznak. A nominális kategóriákat egyszerűen a társadalmi struktúra összetevőinek a körülírásához 

használjuk, hogy más paraméterek alapján el tudjuk különíteni a szóban forgó összetevőkön belüli és az azok 

közötti differenciálódásra, például a munkaszervezeteken belüli és az azok közötti munkamegosztásra, vagy a 

közösségeken belüli és az azok közötti egyenlőtlenségre. A további elvonatkoztatás az alegységek jellegének – 

közösségek, szervezetek vagy másfajta csoportok – a figyelmen kívül hagyását foglalja magában a strukturális 

összetevőkön belüli és az azok közötti differenciálódással kapcsolatos vonatkozásokról szóló tételekben. 

Összegezve: az elméletalkotási megközelítés deduktív, a társadalmi struktúrát kvantitatív alapon fogalmazzuk 

meg. Ezt a koncepciót Simmel, a kvantitatív szociológia atyja inspirálta. Kétségtelen, hogy Simmel munkájában 

nem alkalmazott kvantitatív módszereket, és nem is használt deduktív eljárásokat. De a kvantitatív szociológián 

egy témát értünk, nem az annak tanulmányozásakor használt technikákat. Kvantitatív eljárásokat az élet olyan 

teljes mértékben kvalitatív aspektusainak vizsgálatakor is használhatunk, mint a társadalmi háttér hatása az 

attitűdökre. A kvantitatív szociológia a társadalmi élet kvantitatív dimenziójának – a méretnek, számoknak és 

eloszlásoknak – fogalmi és elméleti elemzése, és ebben Simmel úttörő volt. 

A társadalmi struktúráról alkotott koncepciónk egy másik forrását az antropológia brit strukturalistái alkotják, 

nevezetesen Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard, Fortes és Nadel,23 akiknek a kis törzsekre vonatkozó fogalmait 

úgy adaptáltuk, hogy alkalmazhatóak legyenek nagy társadalmak tanulmányozására. Lévi-Strauss francia 

strukturalizmusa a társadalmi struktúrának egy olyan tágabb fogalmán nyugszik, amely magában foglalja és a 

figyelem középpontjába állítja a kulturális értékeket és szimbólumokat, a szabályokat és mítoszokat. Azt, hogy a 

középpontba egyértelműen nem a kultúrát, hanem a csoport- és státusstruktúrákat állítjuk, a marxi tradíció kö-

vetésének tekintjük, amelyben az osztálystruktúrán van a hangsúly, annak ellenére, hogy tartalmilag és 

formailag is lényeges különbség van az itt leírt elmélet és Marx elmélete között. Természetesen a 

differenciálódás középponti szerepe a spenceri tradíció folytatása, annak a lineáris evolúciós haladásra helyezett 

hangsúlya nélkül. 

Fontos modell volt Durkheim szisztematikus társadalmi struktúra-központúsága a munkamegosztásról és az 

öngyilkosságról szóló elméleteiben, bár nem annyira későbbi, a vallási élet formáiról szóló elméletében, amely 

nagyrészt a kulturális értékekkel foglalkozik, ahogyan ezt Parsons hangsúlyozza.24 Az értékorientációk Weber 

vallásról és gazdaságról szóló fő művében is domináns szerepet játszanak, de bürokrácia- és hatalomelemzései 

nagyrészt strukturálisak, és befolyásolták megközelítésünket. Közvetlenebb hatású Merton strukturális 

kényszerekről alkotott fogalma is, amely áthatja elméleti elemzéseit. Végül a kötetbeli megközelítés 

megkülönböztethető két másik kortárs társadalomelmélet-író, Parsons és Homans ellentétes megközelítéseitől. 

Bár osztom Parsonsnak azt a célját, hogy strukturális alapon magyarázza a makroszociológiai jelenségeket, 

kettőnk társadalmi struktúra fogalma élesen különbözik; az övé a konszenzuson alapuló kulturális értékekben 

                                                           
23Radcliffe-Brown, i. in.; Evans-Pritchard, E. E.: The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of Nilotic 

People. London, Oxford University Press, Clarendon Press, 1940; Fortes, Meyer: The Dynamics of Clanship among the Tallensi. London, 

Oxford University Press, 1945; Nadel, i. m. 
24Parsons, i. m. 
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gyökerező intézmények funkcionális integrációja. Homans és az én megközelítésemben közös a deduktív 

elmélet kidolgozásának célkitűzése, de míg ő a társadalmi kapcsolatokat pszichológiai feltevések és tételek 

alapján próbálja magyarázni, addig én strukturális feltevések és tételek alapján próbálom magyarázni őket.25 

Két meggyőződés vezetett a kötet megírására: az, hogy fontos a társadalmi élet kvantitatív dimenziója, és az, 

hogy ezt a dimenziót fogalmilag tisztázni kell ahhoz, hogy matematikailag kezelhető legyen. A második 

meggyőződés hiányában csekély matematikai tudásom meggátolt volna abban, hogy belevágjak egy olyan 

elemzésbe, amelyben ilyen fontos szerepet játszanak a számok és eloszlások. Az elmélet nem jobb, mint az 

általa alkalmazott elméleti kifejezések, hiszen ezek a kifejezések vezetnek az elmélet által szisztematizált 

észrevételekhez. A társadalmi struktúra szisztematikus elmélete nem dolgozható ki anélkül, hogy először ne 

tisztáznánk és ne fordítanánk pontos kifejezésekké a társadalmi struktúrát leíró fogalmakat. Az olyan 

kifejezések, mint az egyenlőtlenség és a heterogenitás, valamint a belőlük származtatott komplexebb strukturális 

jellemzők alapos elméleti elemzése szükséges ahhoz, hogy megvilágítsuk e kifejezések értehenét és 

vonatkozásait, hogy utána alkalmazhatók legyenek egy nem steril, szigorú elméletben. E kötetben erre tettünk 

kísérletet; ezzel szemben nem próbáltuk matematikailag megfogalmazni a tételeket, vagy empirikus 

bizonyítékkal megerősíteni az elméletet, bár néhány kutatási eredményt említünk a tételek vonatkozásainak és 

korlátainak példájaként. Egy elmélet ésszerű igazolása a belőle levont empirikus következtetések megcáfolására 

tett sikertelen kísérletektől függ, és az elmélet szerzőjénél mindenki alkalmasabb az igazolásra. [...] 

Szalai Éva fordítása 

3. Mark Granovetter: A gyenge kötések ereje: A 
hálózatelmélet felülvizsgálata26

 

Ebben a cikkben áttekintem az 1973-ban írt dolgozatom, A gyenge kötések ereje – a továbbiakban GYKE– 

hipotéziseit közvetlenül érintő tanulmányokat és azokat a munkákat, amelyek elméletileg finomították vagy 

felhasználták ezen hipotéziseket az eredeti megfogalmazásomban nem tárgyalt új empirikus kutatás 

ösztönzésére. Eközben felülvizsgálom az elméleti érvelés különböző aspektusait azért, hogy megkíséreljem 

bizonyos hiányosságok megszüntetését és az elméleti érvelés alapjainak kiszélesítését. Először is hasznos lesz 

röviden újrafogalmazni az eredeti állításokat. 

3.1. 1. Az elgondolás összefoglalása 

Az elgondolás azt állítja, hogy kevésbé valószínű az ismerőse (a „gyenge kötések‖) társadalmi összefonódása, 

mint a közeli barátainké („erős kötések‖). Így az emberek csoportja akárhány egyénből és azok ismerőseiből áll 

is, egy alacsony sűrűségű hálózatot fog alkotni (olyat, amelyben a lehetséges kapcsolatok közül sok hiányzik), 

bár az ugyanezen egyénből és közeli barátaiból álló csoport szorosan kötött lesz (a lehetséges kapcsolatok 

többsége jelen van). 

Az ezen érvelés által sugallt általános társadalmi struktúra képét egy bizonyos önkényesen kiválasztott egyén – 

nevezzük őt „Ego‖-nak – helyzetének átgondolása révén vizsgálhatjuk meg. Az Egónak lesznek közvetlen 

barátai, akiknek többsége kapcsolatban van egymással – ez a társadalmi struktúra szorosan kötött „csomója‖. 

Továbbá az Egonak lesznek ismerősei, akik közül kevesen ismerik egymást. Ezen ismerősei között azonban 

valószínűleg mindegyiknek lesznek a saját jogán közeli barátai, és ezért a társadalmi struktúrának az Egoétól 

eltérő, szorosan kötött csomójához kapcsolódnak. Tehát az Ego és az ismerősei közötti gyenge kötések nem 

csupán jelentéktelen ismerősi kapcsolattá válnak, hanem inkább lényeges hidat kepeznek a közeli barátok két 

szorosan kötött csomója között. 

                                                           
25Három olyan kortárs szociológus, akiknek strukturális szemlélete némileg rokon a miénkkel: Mayhew (Bruce H.: „System Size and Ruling 
Elites‖. American Sociological Review 38, August 1973, 468-475.), Laumann (i. m.) és White (Harrison C. – Scott A. Boorman – Ronald L. 

Becker: „Social Structure from Multiple Networks, I: Blockmodels of Roles and Positions‖. In: American Journal of Sociology 81, January 

1976, 730-780). 
26M. Granovetter: The Strength of Weak Ties. A Network Theory Revisited. Social Structure and Network Analysis. (Szerk.: P. Marsden–N. 

Lin.) Sage Publications, Beverly Hills, 1982. 105-130. A jelen fordítás eredeti megjelenése: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): 

Társadalmak rejtett hálózata. Magyar Közvéleménykutató Intézet, Bp., 1991. 371–400. old. 

Igen hálás vagyok Everett Rogersnek, aki elsőként javasolta e tanulmány megírását, és meghívott a Nemzetközi Kommunikációs Társaságra 

.a gyenge kötések hipotéziséről tartott ülésszakára. Az első változat ezen ülésszakon hangzott el Acapulcóban 1980. május 21-én. A 
jelenlegihez közelebb álló változatot a Hálózatelemzés hozzájárulása a strukturális szociológiához című konferencián adtam elő Albanyban, 

1981. április 4-én. Köszönettel tartozom a két konferencia résztvevőinek termékeny hozzászólásaikért – főként Fernando Morettnek, Scott 

Feldnek, Nan Linnek és Ronald Rice-nak. E tanulmány nagymértékben Ellen Granovetter megjegyzéseire és irodalmi áttekintésére 
támaszkodott. 
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Amennyiben az előző bekezdés állítása helyes, ezek a csomók valójában egyáltalán nem lennének egymással 

kapcsolatban, ha ezt a gyenge kötések nem támogatnák (GYKE: 1363). Ebből következik, hogy a kevés gyenge 

kötéssel bíró egyének a társadalmi rendszer távoli részeiből származó hírektől meg lesznek fosztva, és közeli 

barátaik provinciális híreire és nézeteire szorítkoznak. Ez nemcsak el fogja szigetelni őket a legújabb eszméktől 

és divatoktól, hanem kedvezőtlen helyzetbe juttathatja őket a munkaerőpiacon is, ahol az előrejutás, amint azt 

1974-es könyvemben alaposabban dokumentáltam, függhet a megfelelő álláskínálatokról éppen megfelelő 

időben szerzett értesülésektől. Továbbá az ilyen egyéneket nehezen lehet beszervezni vagy bekapcsolni 

bármilyen politikai alapú mozgalomba, mivel a tagság e mozgalmakban vagy célirányultságú szervezetekben 

tipikusan a barátok révén történő verbuválás eredménye. Bár egy vagy két klikk tagjai hatékonyan 

beszervezhetők, a probléma az, hogy az ily módon előidézett szerveződés a gyenge kötések nélkül nem terjed 

túl a klikken, és így végeredményben a népesség többsége érintetlen marad. 

A kommunkációelmélet makroszkopikus oldala az, hogy a gyenge kötések nélküli társadalrni rendszerek 

széttöredezettekké és inkoherensekké válnak. Az új eszmék lassan fognak terjedni, a tudományos törekvések 

hátterébe kerülnek, és a faj etnikum, földrajzi helyzet vagy más jellemzők alapján elkülönült alcsoportok 

nehezen fogják elérni a modus vivendit. Ezeket a témákat részletesebben, bizonyítékokkal alátámasztva, a GYKE 

tartalmazza. 

Az elmúlt nyolc év gyenge kötéseiről szóló irodalmi termését a következő vázlat szerint tekintem át. Először a 

gyenge kötéseknek az egyénekre gyakorolt hatására összpontosító munkákat veszem sorra; azután azokat, 

amelyek az eszmék áramlására és a tudomány szociológiájára vonatkoznak, végül pedig azokat a műveket, 

amelyek a gyenge kötéseknek a komplex társadalmi rendszerek érzelmi kohéziójában játszott szerepét értékelik. 

3.2. 2. A gyenge kötések hatása az egyénekre 

A GYKE korai vázlatának címe: Az elidegenedés újragondolása: a gyenge kötések ereje volt. Ebben a vázlatban 

azt állítottam, hogy a gyenge kötések – igen messze lévén attól, hogy az elidegenedést eredményezzék, miként 

arra következtethetni lehetne a városszociológia chicagói iskolája, kiváltképp Louis Wirth alapján – valójában 

alapvető szerepet játszanak az egyéneknek a modern társadalomba való beilleszkedése szempontjából. Jobban 

végiggondolva, nyilvánvalóvá válik, hogy ez az érvelés szoros kapcsolatban van a szociológia bizonyos 

klasszikus témáival. A társadalmi rendszerek fejlődésében a gyenge kötések talán legfontosabb létrehozója a 

munkamegosztás volt, mivel a növekvő szakosodás és kölcsönös függés a specializált szerepviszonyok – ahol is 

az ember a másik személyiségnek csak egy kis részét ismeri (lásd Simmel éles szemű észrevételeit 

[1950[bib_388]: 317–329]) – igen széles választékát eredményezi. Wirth és Tönnies azt hangsúlyozták, hogy a 

szerep-szegmentáció eredményezi az elidegenedést. Ezzel szemben Durkheim az individualizmus társadalmi 

létrehozása szempontjából a különböző nézőpontok és tevékenységek széles választékát tartotta alapvető 

előfeltételnek. 

Rose Coser (1975) figyelemfelkeltő cikkében e témák közül néhánnyal foglalkozik. Úgy írja le a „szerepkészlet 

komplexitását‖ – Robert Merton kifejezését használva arra a sokféle emberre, akikkel valakinek szerepviszonya 

van –, mint az „egyéni autonómia melegágyát‖. Simmel nézete szerint - emlékeztet rá Coser – az a tény, hogy az 

individuum különböző időkben és különböző helyeken képes megfelelni a mások elvárásainak, lehetővé teszi 

egy belső mag fenntartását, a belső attitűdök megőrzését, miközben különféle elvárásokhoz alkalmazkodik‖ 

(1975: 241). Továbbá a Gemeinschaftba mélyen beleágyazódott személyek soha nem lehetnek tudatában annak 

a ténynek, hogy az életük nem attól függ, ami a csoporton belül történik, hanem azon erőktől, melyek messze túl 

vannak az észlelésük és az ellenőrzésük határán. A Gemeinschaft megakadályozhatja az egyéneket a külső világ 

komplexitásával kapcsolatos szerepeik világos megfogalmazásában. Valójában: lehet, hogy az erős kötésekben 

van egy határozott gyengeség (1975: 242). 

Coser (1975: 254) ezután kidolgozza e rejtély kognitív vonatkozásait: „A Gemeinschaftban mindenki 

meglehetősen jól tudja, hogy az emberek miért viselkednek bizonyos módon. Kis erőfeszítéseket kell tenni a 

másik személy szándékainak felbecsülésére... Ha ez a következtetés helyes..., akkor a kommunikáció módja 

különböző lesz a Gesellschaftban. Ezért az emberek által használt beszéd jellegének különböznie kell e kétfajta 

struktúrában.‖ Ezt a különbséget összekapcsolja azzal a megkülönböztetéssel, amelyet Basil Bernstein tett a 

kommunikáció „korlátozott‖ és „kidolgozott‖ kódja között. Az előbbi az egyszerűbb – több jelentés implicit és 

magától értetődő, mivel a beszélők annyira hasonlítanak egymáshoz, és bizalmas viszonyban vannak egymással. 

Az utóbbi komplexebb és univerzálisabb. Több körültekintésre van szükség az ember kommunikációjának 

megszervezésében akkor, amikor nagyobb különbség van a beszéd címzettjei között (Coser, 1975: 256). Bár 

természetesen néhány gyenge kötés egészen hasonló egyéneket is összeköthet, amint azt a GYKE-ben (1362) 

kimutattam. Empirikusan bizonyított, hogy minél erősebb a két egyént összekötő kapcsolat, annál inkább több 

szempontból is hasonlítanak egymáshoz. Így Coser érvelése közvetlenül vonatkozik a gyenge és erős kötések 
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osztályozására. Arra az eredményre jut, hogy „a kidolgozott beszédben az individualizmus viszonylag magas 

szinten van jelen, ami abból ered, hogy valaki képes magát beleképzelni minden egyes szereplőnek az összes 

többivel – beleértve saját magát is – kapcsolatos helyzetébe‖ (1975: 257). A továbbiakban azt állítja, hogy a 

társadalmi struktúra, amivel az alacsonyabb társadalmi-gazdasági hátterű gyerekek szembesülnek, nem serkenti 

azt a komplex szerepkészletet, amely viszont megkönnyítené a „szellemi rugalmasság és önirányítás‖ fejlődését 

(1975: 258). 

E fejtegetés, érdekes módon, eltérő megvilágításba helyezi a GYKE-nek néhány érvét. Ott azt állítottam, hogy 

például a West End-iek, ha volt is néhány gyenge kötésük, ahhoz a típushoz tartoztak, amelyben inkább az 

egyének már meglévő erős kötéseinek készletébe ágyazódtak be, mintsem hogy más csoportok felé irányuló 

hídszerű kötéseket alkotnának. Ezt gátló szerveződési formaként értelmeztem, mivel ez a teljes széttöredezéshez 

és a vezetők iránti bizalmatlansághoz vezet. Coser érvelése továbbá azt sugallja, hogy mivel a hídszent gyenge 

kötések valóban összekapcsolják a különböző csoportokat, más gyenge kötések sokkal nagyobb valószínűséggel 

kapcsolnak össze egymástól jelentősen különböző egyéneket. Így a hídszerű gyenge kötések általános 

makrostrukturális hatásán túl én azt is állíthatnám, hogy ezek pontosan azok a kötéstípusok, amelyek komplex 

szerepkészletekhez vezetnek, és megkövetelik hordozóalanyaiktól a szellemi és kognitív rugalmasság 

kifejlődését. Az ilyen rugalmasság hiánya mindazonáltal egy másik tényező, amelyik fékezheti a városi 

rekonstrukció elleni szerveződést, mivel a komplex önkéntes szervezetekben való működésre és azok 

létrehozására irányuló képesség függhet egy olyan gondolkodási habitustól, ami lehetővé teszi, hogy valaki 

egyszerre becsülje fel igen nagyszámú különböző ember szükségleteit, motívumait és cselekvéseit. 

Nincs különös okunk arra, amiért ezt az érvelést csak, vagy leginkább az alacsonyabb társadalmi-gazdasági 

helyzetű csoportokra kellene alkalmazni; egyformán meggyőzőnek kellene lennie azon emberek bármely 

csoportjára, akiknek a szemlélete, homogén kapcsolataik eredményeként, szokatlanul provinciális. Az amerikai 

társadalomban ezért van némi alapja annak az állításnak, hogy a felsőbb osztályok egyénei éppúgy 

szenvedhetnek a „kognitív rugalmasság‖ hasonló hiányától, mint az alacsonyabb osztályok egyénei. Baltzell 

(1958) és mások gondos részletességgel írták le a felsőbb osztályok interakcióinak zárkózott jellegét. 

Halberstam (1972) azt állította, hogy az ilyen társadalmi struktúra az önteltség és a csalhatatlanság képében 

megnyilvánuló merevséget hoz létre, és hogy részben ez okozta az amerikaiak részvételét a vietnamí háborúban. 

Egy földhöz ragadtabb szinten azt állítottam (GYKE: 1369-1373: 1974 5162), hogy a gyenge kötéseknek 

különleges szerepe van az egyének moblitasi lehetőségeiben – miszerint létezik egy „azokra irányuló 

strukturális tendencia, akikhez az egyén csak gyengén kötött, s amelynek célja, hogy könnyebben hozzájusson a 

munkalehetőségekkel kapcsolatos azon információkhoz, melyekkel már nem rendelkezik. Az ismerősök a közeli 

barátoknál nagyobb valószínűséggel mozognak a sajátjuktól eltérő körökben is. Valószínűleg az egyén és a 

hozzá legközelebb álló személy között van a legnagyobb átfedés a már ismert dolgokkal kapcsolatban, annyira, 

hogy azok az információk, amelyekről tudomásunk van, valószínűleg nagyobb mértékben egyeznek meg az 

egyén által már ismertekkel‖ (1974: 52-53). A jelenlegi munkahelyet változtatókról készült empirikus 

tanulmányomban (1974) tulajdonképpen azt állapítottam meg, hogy ha a „gyenge kötéseket‖ az új munkahelyre 

vonatkozó információk megszerzésének időpontja körüli ritka kapcsolatokkal határozzuk meg, akkor a 

szakképzettebb, műszaki és vezető pozícióban lévő munkások nagyobb valószínűséggel hallottak az új 

munkahelyekről a gyenge kötéseken (27,8 %), mint az erőseken keresztül (16,7 %), míg a többség mindkettőn 

keresztül értesült róluk (55,6 %). 

Három empirikus kutatás kínálja ezen érvelés részleges megerősítését. Langlois (1977) a quebéci helyi 

kormányzat egyik ágazatában férfiak és nők nagy mintáját tanulmányozta. Langlois (1977: 217) megállapítja, 

hogy bár ez az ágazat „megpróbálta formálissá tenni a tagjai felvételét annyira, amennyire csak lehetséges‖, a 

2553 mintabeli egyén 42,7 %-a mégis személyes kapcsolatain keresztül helyezkedett el ebben az ágazatban. 

Szintén a jelenlegi kapcsolat gyakoriságát használta a kötés erősségének meghatározójaként (bár az enyéménél 

némileg eltérően húzta meg a határvonalat), s azt találta, hogy a gyenge kötések eredményeznek gyakran új 

állást, bár ez a sablon foglalkozásokként erősen módosul. Különösen az adminisztratív vagy vezetői 

alkalmazottak modellje igen hasonló ahhoz, amiről beszámoltam, mivel 35,5 % használt gyenge kötéseket, 15,8 

% erőseket és 48,7 % a kettő közöttit. A szakmunkások és hivatalnokok szintén a gyenge kötések jelentős 

használói közé tartoznak (30,8. % és 25,8 %), de a menedzserektől eltérően még gyakrabban használták az erős 

kötéseket (51% és 44,4 %). A betanított munkásoknak csak 13,1 %-a, a kékgalléros munkásoknak 19,1 %-a 

talált munkahelyet gyenge kötéseken keresztül; az előbbieknek csupán 44,9 %-a, az utóbbiaknak pedig 19,1 %-a 

erős kötéseken keresztül. 

Ericksen és Yancey 1975-ben (1980: 14-15) egy 1780 főből (65 éves és fiatalabb felnőttekből) álló 

valószínűségi mintát tanulmányozott Philadelphia környékén. A válaszolókat, „akik jelentős segítséget kaptak 

egy másik személytől‖ akkori munkahelyük megtalálásában, mint „kötéseket használókként‖ osztályozták. Ha a 
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segítséget nyújtó személyt a válaszoló rokonaként vagy barátjaként azonosították, akkor a kötést „erősnek" 

osztályozták. Ha a személyt az ismerősökhöz sorolták be, akkor a kötést „gyengének‖ jelölték meg. Ericksen és 

Yancey megjegyzik, hogy a legtöbb ismerős között munkakapcsolat volt, és az erős kötések körülbelül 

kétharmadát rokoni kapcsolatok tették ki. A válaszolók többsége használta „a személyes kapcsolat valamilyen 

formáját a munkához jutás során‖. A nem önállóak 41,1 %-a használt erős kötéseket, 15,3 %-a gyenge kötéseket 

és 43,3 %-uk formális eszközöket vagy közvetlen jelentkezést. A kötések ezen osztályozását nehéz 

összekapcsolni az én hármas felosztásommal, mivel az operacionális meghatározások eltérőek, a három helyett 

két kategória van, és itt a populációnak szélesebb a társadalmi- gazdasági háttere. 

Az eredmények egy csoportja különösen érdekes. Ericksen és Yancey (1980: 24) úgy találta, hogy „kevesebb jól 

képzett válaszoló volt azok közt, akik a legnagyobb valószínűséggel használtak erős kötéseket a munkához 

jutásnál‖. Az arány leesik a főiskolát végzett válaszolóknál, és ez kiegyenlítetté válik a gyenge kötéseket 

használók valószínűségének hasonlóan nagy növekedése és a bürokratikus eljárásokat használók csekély 

növekedése által. Valőban, a menedzserek 31%-a használt gyenge kötést a munkaszerzésben, s ez az érték közel 

van Langlois adataihoz, noha 30 %-uk használt erős kötést, s ez magasabb a kanadai példa eredményeinél. 

Regressziós elemzést alkalmaztak annak meghatározására, hogy vajon a használt kötések erejének van-e 

valamilyen hatása a jövedelmekre és más változók csoportjára. Az eredmények azt jelezték, hogy az erős 

kötések használatának nincs konzisztens hatása; a gyenge kötéseknél a jövedelemre alapos és negatív volt az 

összhatás, ellentétben a gyenge kötések hipotézisének jóslataival. 

(De jelentős interakció volt a gyenge kötés és az iskolázottság között, mivel „a gyenge kötések valójában 

jövedelemcsökkenéshez vezetnek az alacsony iskolai végzettségűeknél, de ez a csökkenés kisebb mértékű lesz 

az iskolai végzettség emelkedésével úgy, hogy a főiskolai diplomások közt egy kis növekedés is látható..., és ez 

a növekedés fokozódik a képzettség további emelkedésével. Így a jól képzett válaszolók azon csoportjánál, akik 

a gyenge kötéseket a legnagyobb valószínűséggel használják, azt látjuk, hogy a gyenge kötések használatának 

van a legpozitívabb következménye‖ [Ericksen és Yancey 1980: 24-25]). 

Lin, Ensel és Vaughn (1981) a gyenge és erős kötések hasonlő meghatározását használták, amikor a kötés ereje 

és a foglalkozási státus elérése közötti viszonyt vizsgálták New York állam egyik északi városi körzetében élő 

20-64 éves férfiakból álló reprezentatív mintán. Azokat a kötéseket, amelyeket a válaszolók ismerősökként vagy 

a barátaik barátaiként azonosítottak, „gyengének‖ sorolták be, míg a barátokat, rokonokat és szomszédokat 

„erős" kötéseknek tekintették. Lin és társai Blau, Duncan és Featherman módszeréhez hasonlót alkalmaztak: 

strukturális egyensúly-modelleket konstruáltak vagy „utóelemzést‖ végeztek, hogy mérjék a különböző 

független változóknak valamely függő változóra – ebben az esetben a foglalkozási státusra (ahogyan ezt Duncan 

a társadalmi-gazdasági indexszel mérte) – kifejtett viszonylagos hatását. A fő eredményük a következő volt: a 

gyenge kötések használata a munkahelymegszerzésben erős kapcsolatban van a foglalkozáson belüli magasabb 

teljesítménnyel, de csak annyiban, amennyiben a gyenge kötések a válaszolót egy olyan egyénnel kötik össze, 

aki a foglalkozási struktúrában jól helyezkedik el. Ezt szemlélteti az ábrán bemutatott út-diagramjuk. 

 

1. ábra 
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A kötések erejének és a kapcsolatok státusának hatásai a jelenlegi munka elért foglalkozási státusára27 

Jelölés: STY = a kötések ereje; O TY = a kapcsolat státusa; Y = a jelenlegi állás elért státusa. 

Az első munkahely szempontjából elhanyagolható a kötés erejének közvetlen hatása; a jelenlegi munkahely 

szempontjából ez a hatás mindazonáltal kisebb, mint a közvetett hatás. Számszerűen kifejezve ez abból a 

tényből ered, hogy a munkahelyszerzésben gyenge kötéseket használók nagy többsége viszonylag magas státusú 

egyénekhez kapcsolódott; magas foglalkozási státusú (a Duncan féle skálán 61-96 pont) volt a hírforrás: a 

gyenge kötések 76,2%-nál az első munkahely esetén (összehasonlításképp: az erős kötések 28,9%-nál), és 

70,7%-nál a jelenlegi munkahely esetén (összehasonlításképp: az erős kötések 42,9%-nál). Ezen eredmények 

legmegfelelőbb értelmezése az, hogy a gyenge kötések általában hatékonyabbak a magas státusú egyének 

elérésére; ezért ha az ilyen kötések elérhetők, akkor ezeket részesítik előnyben. De mivel ebben a mintában a 

munkahelyeknek csak 34%-át szerezték gyenge kötéseken keresztül (azok közül, akik munkájukat társadalmi 

kötéseken keresztül szerezték), úgy tűnik, hogy sok egyénnek nincs választása, és kénytelen beérni erős 

kötésekkel. 

E tanulmányok segítenek tisztázni azon körülményeket, amelyek között a gyenge kötések szokatlan előnyöket 

nyújtanak. A GYKE érvelése utal arra, hogy csak a hídszerű gyenge kötéseknek van különleges értéke az egyén 

számára; a gyenge kötések jelentősége az, hogy sokkal nagyobb valószínűséggel lesznek hidak, mint az erős 

kötések. Ebből pedig annak kell következnie, hogy a gyenge kötéseket legnagyobb mértékben használó 

foglalkozási csoportok lesznek azok, akiket a gyenge kötések a sajátjuktól eltérő társadalmi körökkel tényleg 

összekapcsolják. Langlois kanadai (québeci) tanulmányában a leggyakrabban használók a menedzserek és a 

szakértelmiségiek, éppen azok a személyek, akik – Robert. Merton kifejezését használva – nagyobb 

valószínűséggel lesznek „kozmopoliták‖ egy szervezetben, mint „helyi emberek‖ –, s akiknél a legnagyobb a 

valószínűsége annak, hogy törődnek a más szervezetekben vagy ugyanezen szervezet másik ágazatában lévő 

ismerőseikkel. Általánosabban Homans (1950: 185-186) azt állította, hogy minden csoportban a magas státusú 

egyéneknek vannak nagyobb valószínűséggel kapcsolatai külső csoporttal. Ericksen és Yancey szintén úgy 

találta, hogy a legnagyobb gyakorisággal a menedzserek csoportja szerzett munkát a gyenge kötéseken 

keresztül. De az adataink szerint hogyan kellene értelmeznünk a gyenge kötések és a képzettség közötti 

interakciós hatást a jövedelem meghatározásában? Szerintem az alacsonyabb társadalmi-gazdasági helyzetű 

csoportokban a gyenge kötések gyakran nem hidak, hanem inkább a barátoknak vagy rokonoknak az ismerőseit 

jelenti; az általuk nyújtott információ nem hozza létre a lehetőségek valóságos kiszélesedését, ami abban a 

tényben fejeződik ki, hogy az ilyen kötések használatának a jövedelemre gyakorolt tiszta hatása valójában 

negatív. Ezzel szemben egy magasabb csoportban a gyenge kötések társadalmi távolságokat hidalnak át úgy, 

hogy ha az adott időpontban a saját társadalmi körében nem tudnak valakinek jövedelmező álláslehetőséget 

„ajánlani‖, akkor más körök erre vonatkozó ismereteit is kihasználhatja. Itt a gyenge kötéseknek a jövedelemre 

gyakorolt háló-hatása erősen pozitív. 

Ezzel az értelmezéssel megegyezik Lin és munkatársai megállapítása, miszerint a gyenge kötéseknek csak akkor 

van pozitív hatásuk a foglalkozási státusra, ha azok az egyént egy magas státusú egyénhez kapcsolják. Az 

alacsonyabb státusúaknak a hasonlóan alacsony státussal rendelkezőkhöz valő gyenge kötései nem különösen 

hasznosak, annál inkább az a magasabb státusúakkal való kapcsolat. Az utóbbi esetben már maga a 

státuskülönbség is erősen azt sugallja, hogy a kötések lényeges társadalmi távolságot hidaltak át. Amikor a 

magas státusú válaszoló használja hasonló státusra irányuló gyenge kötéseit, akkor nincs még olyan 

státuskülönbség, amelynek alapján bizonyítékot szerezhetünk arról, hogy az ilyen kötés a híd szerepét tölti be. 

Itt el kell gondolkodnunk azon, hogy a magas státusú személyek ama feltételezett törekvése, hogy a gyenge 

kötéseik között több híd legyen, valójában működik-e. 

Ezen adatokkal megegyezően a fenti értelmezéseket jobban alátámaszthatnák azon pontos körülmények 

részletesebb tereptanulmányai, melyek esetén a válaszolók a gyenge kötéseket használják. A szakértelmiségiek 

által használt jelentős erős kötésekre és a szakértelmiségi középkáderek által használt gyenge kötésekre 

vonatkozó néhány ténymegállapítást egyszerűen nem magyaráz a GYKE érvelése – ez további elméleti 

vizsgálódásra vár. 

3.3. 3. Az erős kötések ereje 

Hogy a GYKE és e fejezet olvasói el ne hagyják összes közeli barátjukat, és elhatározzák magukat az ismerősök 

tágabb hálózatának bővítésére, jó lesz megemlítenem, hogy az erős kötéseknek is lehet némi értéke. Ezt a pontot 

                                                           
27Forrás: Lin, Einsel és Vaughn 1981: 2. ábra. (A szerző megjegyzése: Utánnyomás a szerzők és az Amerikai Szociológiai Társaság 
engedélyével.) 
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nem tárgyaltam a GYKE -ben, mivel egy ellentétes szemléletű érvelést próbáltam megalapozni, de a helyes 

egyensúly szükségessé teszi azon körülmények világos átgondolását, amelyek mellett e kötések különböző 

típusai instrumentálisan hasznosak az egyének számára. A gyenge kötések információval látják el az embereket 

és olyan eszközökkel, amelyek saját társadalmi köreiben nem állnak rendelkezésre, ám az erősebb kötések 

nagyobb mértékben motiválják a segítségnyújtást, és általában könnyebben elérhetőek. Azt hiszem, hogy ez a 

két tény kijelöli a megértéshez vezető utat akkor, ha az erős kötések különleges szerepüket játsszák. 

Egy általános megfogalmazást javasolva Pool (1980) azt állítja, hogy az, ha valaki gyenge vagy erős kötéseket 

használ különböző céljai elérésére, függ mind az egyén kötéseinek számától a kötési erő különböző szintjein, 

mind az eltérő erősségű kötések hasznosságától. Így az, aki számára a gyenge kötések sokkal 'hasznosabbak, 

mint az erősek, mégis rákényszerülhet az utóbbiak használatára, ha a gyenge kötések a kapcsolatainak 

túlságosan kis részét alkotják; és fordítva, az, akinek az erős kötései hasznosabbak, társadalmilag elszigetelt 

lehet, és kénytelen beérni a gyenge kötésekkel. Így az elemzés feladata azon tényezők feltárása, amelyek ezen 

változatokra hatnak. Pool azt állítja például, hogy a gyenge kötések számát növeli a kommunikációs rendszer 

fejlődése, a bürokratizálódás, a népsűrűség és a piaci mechanizmus terjedése. Azonkívül felveti, hogy az átlagos 

családméret is hat erre, mert ahol „az elsődleges családok nagyok, az egyén teljes kapcsolatainak többsége 

valószínűleg ezekben van lekötve‖ (1980: 5). 

Peter Blau azt állítja, hogy mivel a modern társadalmak osztálystruktúrája piramis alakú, és mivel az összes 

szint egyéneinél feltételezhetjük a homofíliára való hajlamot (tendenciát az önmagához hasonló barátok 

választására), ezért minél alacsonyabb valakinek az osztályrétege, annál nagyobb az erős kötések viszonylagos 

gyakorisága. Ez azért következik be, mivel a homofíliás jellegű kötések nagyobb valószínűséggel erősek és az 

alacsonyabb státusú egyének olyan sokan vannak, hogy viszonylag könnyebb számukra önmagukhoz nagyon 

hasonló barátokat keresni és választani. E magyarázat túlságosan prózai értelmezése arra késztet minket, hogy a 

felsőbb státusú egyéneknél nagyszámú gyenge kötést tartsunk valószínűnek, mivel oly kevés a többi magas 

státusú egyén; továbbá az következne, hogy e gyenge kötések többsége az alacsonyabb státusú többi egyénhez 

irányul, mivel az utóbbiak oly sokan lennének. Ez semmibe veszi a felsőbb osztályok életéről szóló etnográfiai 

beszámolókat, amelyek hangsúlyozzák a felsőbb osztály más tagjakoz irányuló erős kötések jelentősegét. De azt 

igenis sugallja, hogy miért kell a felsőbb osztálynak oly sok erőforrást befektetnie az olyan intézményekbe, mint 

a magánklubok, különleges iskolák és társadalmi nyilvántartások. A homofíliás erős kötések hálózatának 

fenntartására tett erőfeszítések itt nehezebbek, mint az alacsonyabb rétegeknél (lásd például Baltzell 1958). 

Ezen feltevések legalább olyan érdekesek, mint amilyen fontos megtudnunk, hogyan néz ki egy egyén teljes 

hálózata, mielőtt meg tudnánk állapítani e személy által használt erős vagy gyenge kötés jelentését, ugyanakkor 

pedig kevés adattal rendelkezünk, amelyek lehetővé teszik számunkra e tényező figyelembevételét. Talán egy, a 

nagy társadalmi hálózatok mintavételén végzett új munka lehetővé teszi, hogy e területen előrelépjünk (lásd 

például Granovetter 1976, Frank 1981). 

Többet lehet mondani a különböző erősségű kötések egyének számára megmutatkozó értékeiről. Pool (1980: 5) 

itt megfigyelte, hogy „a gyenge kapcsolatok hasznossága az egyén biztonságának és következésképp 

egészségének egy funkciója. Egy nagymértékben bizonytalan személy – például egy olyan paraszt, aki, ha 

tönkremegy a termése, éhezhet is – erős kényszerűségből függővé válik egy vagy egynéhány hatékonyan 

védelmező egyéntől. Egy személy, akinek vannak olyan forrásai, amelyekre számíthat, képes ellenállni annak, 

hogy bármely adott másik egyéntől függővé váljék, és szabadabban kutathat alternatív lehetőségek után‖. 

Ez a hipotézis empirikusan jól alátámasztható. A munkahelyszerzésről készült tanulmányomban például azt 

találtam, hogy azoknak, akik erős kötéseken keresztül szereztek munkát, sokkal nagyobb valószínűséggel volt 

munkanélküli időszakuk a két állás között, mint azoknak, akik gyenge kötéseket használtak (1974: 54), és azt 

sugalmaztam, hogy amazok a munka iránti nagy szükségükben fordulnak az erős kötésekhez, mivel ezeket 

könnyebb elérni és szívesebben segítenek, jóllehet korlátozott az az információ, amit nyújtani tudnak. Murray és 

mások (1981) egy kanadai és egyesült államokbeli egyetemen tanulmányozták a társadalom- és 

természettudósokat. A többség inkább erős, mint gyenge kötéseken keresztül jutott munkához. Ezt úgy 

értelmezték, mint amely „eltér Granovetter azon hipotézisétől, amely szerint a munkáról szerzett rendkívüli 

információ a «gyönge kötésekből» származik" (1981: 119). De az adatok több mint 80 %-a az első egyetemi 

munkahelyre vonatkozik – ez jelentős mértékben bizonytalan helyzet az új doktorok számára, akiknek még 

kevés használható kapcsolatuk van a tudományágukban, és főleg a mentorukra és/vagy a témavezetőjükre 

támaszkodnak, akik mind őket, mind munkájukat jól ismerik (a Murray és mások által használt „erős kötés‖-

meghatározás). Valóban azt találták, hogy az első munkák szerzésére erős kötéseket használók aránya elég 

magas –- 47 %, szemben az első munka szerzésével, ahol 58 % –-, de a 47 %-os adat egy olyan egyetemről 

származó körülbelül 50 egyént tartalmaz, ahol a választási arány alig lépte túl az 50%-ot. Még ha a szám 

reprezentatív lenne is, szükségeltetne a karrier fokozata szerint felbontani. Így tehát a jelen hipotézis szerint a 
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professzorok erős kötésekben való bizalmának csökkenése kellene, hogy bekövetkezzen az első egyetemi 

állásukból történő továbblépésük során. A kérdés az, vajon a munkanélküliséggel számoló válaszolók 

idesorolhatóak lennének-e, vagy sem; amikor például az egyén szolgálatait visszautasítják, akkor a többi 

tényező változatlansága mellett az erős kötelékek iránti nagyobb bizalmat várná el az ember, ellentétben azzal a 

helyzettel, amikor nem kellene feltétlenül új munkát találnia. 

Egy, a közgazdászoktól származó, tisztán elméleti modell közvetlenül erre a kérdésre vonatkozik. Boorman 

(1975) gazdaságelméleti és hálózatfolyamati szempontokat alkalmazott annak érzékeltetésére, hogy a racionális 

gazdasági cselekvők eldönthetik, hogy idejüket és energiájukat az erős kötésekre fordítják és nem a gyengékre. 

E modell feltételezi a következőket: (1) az erős kötések fenntartása több időt igényel, mint a gyengéké; (2) ha 

valaki egy munkáról tudomást szerez, akkor az erős kötéseinek ajánlja fel az információt, ha bármelyikük 

munkanélküli, egyébként pedig a gyenge kötéseknek. Ezek az egyszerű feltételezések egy komplex matematikai 

modellhez vezetnek. Az eredményt azonban egyszerűen össze lehet foglalni. Ha a rendszerben a 

munkanélküliség valószínűsége kicsi, a racionális egyén az összes idejét a gyenge kötésekbe fogja befektetni, és 

egy ilyen helyzet egyfajta Pareto-optimális egyensúly lesz; másrészt, mivel a munkanélküliség valószínűsége 

magas, csak a stabil egyensúly az, amelyikben csupán az erős kötéseket tartják fent, habár ez az egyensúly nem 

Pareto-optimális (azaz néhány cselekvő javíthatja a helyzetét bárki más kára nélkül). Ez a modell, amely az 

elméleti és empirikus munkámban elmondottaktól teljesen eltérő feltételezéseken és gondolatokon alapszik, 

végül is igen hasonló következtetésekre jut. Ez azt sugallja, hogy az ilyen tanulmányokban több figyelmet kell 

fordítani a munkaerőpiac különböző résztvevői által élvezett alkalmazási biztonság szintjére. (Boorman 

modelljét jelentősen finomította és kiterjesztette Delany 1980.) 

Nem csak az elhelyezkedési nehézség serkent az erős kötések használatára. A mindennapi problémák összes 

fajtájának van ilyen eredménye. Toronto egy elővárosának segélyhálózatáról készült tanulmányokat 

összefoglalva, Wellman (1979: 1222-1223) megemlíti, hogy „minél szorosabb (erősebb) a bizalmas viszony (a 

válaszadók ordinálisan rangsorolták a közeli barátokat), annál inkább válik a segítség észlelt elérhetősége a 

kötés egyik szembeötlően meghatározó részévé. A közelség nyilvánvalóan a segítőkész bizalmas viszonyok 

egyedüli legfontosabb meghatározó jellemzője; az első legközelebbink rangsorolt bizalmas barátok 56 %-ára 

támaszkodnak baj esetén..., míg a hatodik helyre rangsorolt legközelebbi barátoknak csak 16 %-ára‖. 

Számos tanulmány szintén említi, hogy a szegényebb emberek inkább támaszkodnak az erőskötésekre, mint 

mások. Erickson és Yancey (1977: 23, 28) egy Philadelphiáról írt tanulmányának következtetése szerint „a 

modern társadalom struktúrája olyan, hogy néhány ember jellegzetesen előnyösnek találja az erős hálózatok 

fenntartását, és kimutattuk már, hogy ezek az emberek nagyobb valószínűséggel a fiatalok, a feketék és a 

kevésbé képzettek"; továbbá az „erős hálózatok – úgy tűnik – a gazdasági bizonytalansághoz és a szociális 

intézmények hiányához kapcsolódnak. Ameddig a munkanélküliek aránya magas, a szegénység fenyegetése 

valóságos, és ameddig a népesség nagy része nem könnyen jut hozzá az orvosi szolgáltatásokhoz, a napi 

gondozáshoz és a társadalmi jóléti szolgáltatásokhoz általában, számíthatnak arra, hogy egymás között 

fenntartott erős hálózatokba vetett bizalmat találunk‖. 

Két etnográfiai tanulmány ugyanezt az elgondolást szemlélteti. Stack (1974) egy középnyugat-amerikai város 

néger gettóját tanulmányozta: Lomnitz (1977) pedig Mexico City peremén egy viskótelepet vizsgált. Egymás 

munkájának nyilvánvaló ismerete nélkül, és a két népesség közti hatalmas kulturális különbség ellenére, közel 

azonos eredményre jutottak. Stack szerint (1974: 32, 33, 40): „A Flatsben élő fekete családoknak a 

fennmaradáshoz szükségük van a kooperatív támogatás állandó forrására. A szükségleteik nyomása okán 

osztoznak egymással... Elcserélik élelmiszerjegyeiket, a bérleti díjat, a televíziókészüléket, sapkát, dobókockát 

és az autót; egy ötcentest itt, egy cigarettát ott; ételt, tejet, darát és gyerekeket... A hasonló gazdasági válságba 

jutott rokonok és közeli barátok tudják, hogy részesülhetnek a rokoni hálózatokban lévő egyének ennivalójából, 

lakásából, kevés és ritka luxuscikkeiből. Az a nem rokon, aki megfelel egy másik elvárásnak, kimondja az 

alaposan kidolgozott barátsági fogadalmakat, és a rokonságra jellemző módon irányítja társadalmi viszonyait.‖ 

Lomnitz (1977: 20) szerint: „Mivel a perem helyzetűek a városi ipari társadalom teljes jogú tagjaitól el voltak 

zárva, ezért saját gazdasági rendszerüket kellett felépíteniük. A viskóváros alapvető társadalmi-gazdasági 

struktúrája a viszonossági hálózat. Ez egy olyan társadalmi mező, amelyet a szomszédok közötti kölcsönös 

cserefolyam határoz meg. A fő cél... a gazdasági biztonság minimális szintjének biztosítása tagjai számára.‖ A 

hasonlóság mint a további viszonosság eredménye és oka, kiterjed a fiktív rokonság használatára is. 

Az erős kötések makacs használata a szegényeknél és veszélyeztetetteknél a gazdasági nyomásra adott válasz; 

lehetőségek nélkülinek hiszik magukat; ezen viszonossági hálózatok alkalmazható jellege az elemzők fő témája. 

Ugyanakkor azt állítanám, hogy az erős kötésekben lévő társadalmi energiák nagy koncentrációjának az a 

hatása, hogy a szegények kommunikációit olyan zárt hálózatokká töri szét, amelyek között gyenge a kapcsolat; 

az egyének annyira zártak lehetnek, hogy ezután elveszítik a gyenge kötések kiterjesztésével járó előnyöket. Ez 
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talán még egy olyan tényező lehet, ami a szegénységet önfenntartóvá teszi. Azoknak a programoknak, amelyek 

a szegényekre „ki akarják terjeszteni‖ a szociális szolgáltatásokat, bizonyára gyakran vannak komoly 

nehézségei; erre előre számítani lehetne az itt kifejtett hálózatelméletek alapján. 

3.4. 4. A gyenge kötések szerepe az eszmék terjesztésében 

A GYKE-ben (1356-1369) javasoltam a gyenge kötésekről szóló elmélet alkalmazását az újítás terjedésének 

tanulmányozására. Ezt a javaslatot használta fel Everett Rogers, amikor a családtervezés alkalmazásának 

következményeit elemezte koreai falvakban egy tízéves periódusban. Más hálózati változókkal kombinálva, ez 

az érvelés segít megmagyarázni az alkalmazás szintjét e falvakban (Rogers 1979: 155-157; Rogers és Kincaid 

1981: 247-249). 

Egy ilyen elmélet logikusan vonatkozik az eszmék vagy információk bármely csoportjának elterjedésére is. Ezt 

főleg a kulturális és tudományos eszmék terjedésére vonatkozóan fogadták el. Fine és Kleinman például A 

szubkultúra újragondolása: egy interakcionista elemzés (1979) című cikkükben kijelentik, hogy a „szubkultúra‖ 

eszméje, ahogyan a szociológiában használják, elégtelen, mivel megfosztották interakciós eredetétől, és főként 

úgy fogják fel, mint szellemi természetű eszmék és szimbólumok csoportját. Fine és Kleinman különösen avval 

a paradoxonnal szembesül, hogy nagyszámú egyénnek, akik közül a legtöbb sohasem volt kapcsolatban 

egymással, sikerül mégis fenntartani a közös jelentéseket és értelmeket – mint azt az „ifjúsági kultúra‖ is 

példázza. Visszautasítják azt a nézetet, hogy ezt a közös kultúrát leginkább a tömegkommunikációs eszközök 

mindent átható voltával magyarázzák. („Bár a médiumok terjedése a tudás széles elterjedtségét eredményezheti, 

mégsem szabad egyenlővé tenni az információ terjedésének mértékét az átadás módjával. A 

tömegkommunikációs eszközök közléseinek nagy részét a közönség nem továbbítja és nem használja.‖ Továbbá 

sok, a közvetítő eszközök által sohasem közölt kulturális témát ismernek a kiterjedt hálózat minden részében. 

„Az ifjúsági kultúra azon szubkultúrák kiváló példáját szolgáltatja, amelyek a hírközlő eszközökön kívül 

kommunikációs csatornák készletét biztosítják. A fiatalok körében a közönséges tudás – disznó viccek, 

szexuális ismeretek, agresszív humor... – nagy részét nem a felnőttek által ellenőrzött hírközlő eszközök adják 

át" [1979: 9]. Azzal folytatják, hogy „az a sebesség, amivel a gyerekek ismerete nagy távolságokon keresztül 

terjed..., a gyenge kötések szerepét idézi fel. A földrajzilag mozgékony gyerekek sok mérföldön át is 

fenntarthatnak barátságokat az iskolai kortárscsoporton kívül. A játszótársak közötti levelezés mint gyerekkori 

időtöltés e jelenség egyik példája. Hasonlóképpen a távoli... unokatestvérek is összekötik az amerikai népes 

családokat, és biztosítják a gyerekeknek, hogy összehasonlítsák magukat és kultúrájukat mások 

életkörülményeivel és kultúrájával. Mivel a gyerekek kultúrájának mind helyi, mind regionális változatai 

vannak, ezek a rokonsági kötések olyan mechanizmust biztosítanak, amely által a kulturális tradíciók átugorják 

a földrajzi távolságokat... Egy helyi társadalmi hálóban élő egyéntől származó kultúra kiterjesztése egy másik 

társadalmi hálóban élő ismerősére, döntő elemnek tűnik a szubkultúrán belüli kulturális elemek kommunikációja 

szempontjából‖ [1979: 10-11].) 

Lin, Dayton és Greenwald (1978) elvégeztek egy sokatmondó empírikus vizsgálatot, amely összhangban van 

ezen elmélettel. Az Egyesült Államok keleti területén önként jelentkezők megegyeztek abban, hogy személyes 

ismerőseik láncán keresztül megkísérelnek továbbítani egy brosúrát a címzetthez, azonban a címzett személyek 

korábban ismeretlenek voltak (hasonlításul: Milgram 1967). Lin és társai módszeresebben kutatták ezt a 

problémát, a kötés erejét két különböző szálon határozva meg: a kapcsolat újkeletűségével és annak a 

kapcsolatnak a típusával, amelyet a válaszoló megnevezett a brosúrának a következő személyhez történő 

eljuttatásánál. A kétfajta mérésen alapuló eredmény azt mutatta, hogy a sikeresen működő láncok sokkal 

nagyobb mértékben használták fel a gyenge kötéseket. A szerzők összefoglalásul azt mondják, hogy „a sikeres 

láncokban részt vevők hajlamosak kevesebb erős kötést hasznosítani a továbbítás során. A sikeres továbbítók 

(azaz azok, akik elérték a címzettet) meglepő módon azt állították, hogy a címzettekkel gyenge kötéseik voltak‖ 

(1978: 163). Ez a kísérlet egy bizonyos értelemben mesterséges, mivel a brosúrával valójában sem információt, 

sem eszméket nem adtak át. A gyenge kötések hatékonysága a társadalmilag távoli és ismeretlen célpontok 

elérésében viszont azt sugallja, hogy az a folyamat, amit Fine és Kleinman idézett a kulturális eszméknek, és 

szimbólumoknak egy társadalom széles metszetén keresztüli, gyenge kötések útján történő terjedésének 

magyarázatára, valóban a feltételezésnek megfelelően működhet. 

Ami azután a kulturális terjesztést lehetővé teszi, az, hogy a kultúra megosztására hajlamos összetartó 

kiscsoportok nem annyira összetartóak, hogy teljesen zártak legyenek, hanem inkább a más hasonló 

csoportoktól származó eszmék áthatolnak hozzájuk a gyenge kötések közvetítésével. Az látszólagos paradoxon, 

hogy a gyengekötések hatása ebben az esetben a homogenizáció, mivel én a gyenge kötések azon képességét 

hangsúlyoztam, hogy elérik a sajáttól eltérő eszmékkel és információkkal bíró csoportokat. Mindazonáltal a 

paradoxon megoldódik akkor, ha a folyamatot egy időperióduson belül bekövetkezőnek fogadjuk el. Azok az 
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eszmék, amelyek kezdetben más környezetből származnak, valószínűleg új területi és más eltéréseket 

eredményeznek. A homogén szubkultúrák nem azonnal jönnek létre, hanem inkább a terjedési folyamatok 

végpontjai. A terjesztésről szóló elméletek alapján nem lehet teljes egészében megmagyarázni, hogy a 

kezdetben eltérő irányultságú kaliforniai és New York-i csoportok miért vesznek át egymás kultúrájából eleget 

ahhoz, hogy végül igen hasonlónak látszanak. A gyenge kötések lehetőséget szolgáltatnak a homogenizációra, 

bár az eszmék átvétele nem magyarázható tisztán strukturális tényezőkkel. A tartalmat és az inkább egyik, mint 

a másik eszme vagy szimbólum átvételére irányuló motívumokat az elemzések döntő részeként kell felvenni. 

Nem lehet elhanyagolni az egyének aktív szerepét a kultúrában, nehogy a magyarázat túl mechanikussá váljék. 

Fine és Kleinman (1979: 12-13) megjegyzi, hogy „a kultúra gyakorlása választott viselkedésekből áll... A 

kultúrát lehet stratégiailag alkalmazni és nem szabad úgy felfogni, mint egy feltételes reflexet. A kultúra 

gyakorlása feltételezi a motivációkat és főként a kulturális témák használóival való azonosulást. Így az értékek, 

normák, viselkedések és tárgyak csak annyiban alkotnak egy szubkultúrát, amennyiben az egyének egy olyan 

közösség részének látják magukat, melynek tagjai különleges jelentéseket tulajdonítanak ezen 

«objektumoknak».‖ 

A kérdést tisztázhatjuk a szubkulturális témák és a tudományos információ terjedésének összehasonlításával. A 

tudomány esete abban különbözik, hogy az újítás átvétele nem önkényes, mint a szubkultúrákban, hanem 

megegyezésen alapuló ellenőrzések és sztenderdek szerint van irányítva. Chubin (1976) modellje a tudományos 

specializációról – mely igen hasonló Fine és Kleinman kulturális csoportokról adott elemzéséhez – azt sugallja, 

hogy a feltételezett eltérés csak fokozati. Kimutatja, hogy a tudományban tekintélyes mértékű munkamegosztás 

ellenére valószínűleg kevés problémakör lesz szociometrikusan zárt, és hogy bármely tudományos mezőnek van 

egy központja és egy perifériája, mely utóbbit a tagoknak a központtal és más értelmiségi csoportokkal való 

gyenge kötéseivel lehet meghatározni. 

Ennek az a jelentősége, hogy ha „a központi egységek újító készségét megbéklyózzák az áthagyományozott 

szellemi érdekek (vagy perspektívák), akkor az új eszméknek a hálózat peremeiből kell származniuk‖ (Chubin 

1976: 460). Továbbá, miként a GYKE-ben (1367) az igen kockázatos újításokra vonatkozóan felvetettem, 

Chubin (1976: 464) azt állítja, hogy a tudományokban a peremhelyzetűek könnyebben újíthatnak, s az 

újításokat, ha hasznosak, a központ megszerzi. Az események e láncolata viszonylag láthatatlan, mivel „az 

átvétel biztosan hat az újító szakmabeli pozíciójára is. A gyenge kötéseket átalakítják; a korábban 

peremhelyzetű egyén a csoport magjává válhat". Hasonló álláspontra helyezkedik Collins (1974), aki tizenegy 

olyan nagy-britanniai, egyesült államokbeli és kanadai laboratórium empirikus kutatásáról számol be, amelyek a 

lézer egy bizonyos típusának fejlesztésében és előállításában vettek részt. Részben a saját adataira, részben az 

elméleti megfontolásokra támaszkodva Collins azt állítja, hogy a „láthatatlan kolléga‖ eszméje félrevezető, 

mivel az egy túlságosan koherens belső struktúrát sugall. Collins számára (1974: 169) a gyenge kötések 

feltételezett fontossága a tudományos újításokban további komoly kétségeket támaszt a kérdőíves válasszal mint 

a valós tudományos újítási hatás áramlásának közvetlen, érvényes mutatójával szemben. 

A legátfogóbb kísérlet a gyenge kötésekről szóló elgondolásaim tudományos környezetben való 

érvényességének empirikus ellenőrzésére Friedkiné (1980) volt. Egy nagy amerikai egyetem hét biológiai 

intézete (anatómia, biokémia, biológia, biofizika, mikrobiológia, fiziológia és patológia) összes tagjának küldött 

kérdőívet, amelyre a szóban forgó populáció 71,3 %-a, azaz 97 fő válaszolt. A „gyenge kötések‖ két alternatív 

meghatározását hasonló eredményekkel használta. A közzétett eredmények a következő meghatározásra 

támaszkodnak: két tudósról akkor mondta, hogy gyenge kötésük van, ha az egyik beszámolt arról, hogy beszélt 

a másikkal folyamatban lévő munkájáról, ám a másik nem tett ilyen beszámolót. Ha mindketten ezt állították, 

akkor a kötést „erősként‖ határozta meg (lásd a GYKE 1364. oldalán, a kölcsönös választás mint erős kötés 

meghatározásának tárgyalásakor). 

Friedkin számos tételemet ellenőrzi módszeresen. Az egyik azzal foglalkozik, amit én „helyi hidak‖-nak 

neveztem – két olyan személy közötti kötések, amelyek a legrövidebb és legvalószínűbb utak, s az információk 

ezeken keresztül juthatnak el az egyik személlyel kapcsolatban állóktól a másik személlyel kapcsolatban állókig 

( GYKE: 1364-65). Érvekkel támasztottam alá, hogy amíg az összes kötésnek nem kell gyenge kötésnek, (helyi) 

hídnak lennie, addig az összes hídnak gyenge kötésnek kell lennie – ez a gondolat központi része annak az 

állításnak, miszerint a gyenge kötések döntő funkciókat látnak el a hálózat különben kapcsolat nélküli részeinek 

összekötésében. Friedkin (1980: 414) azt találta, hogy tizenegy helyi híd volt a hálózatban; s mindegyik gyenge 

kötés volt. Különben ez az eredmény sokkal erősebb, mint amit véletlenszerűen várni lehetett: a válaszolók 

közötti kötések 69 %-a volt gyenge, 31 %-a pedig erős. A binominális szignifikancia-vizsgálat révén viszont egy 

ilyen eredmény valószínűsége, ha a kötéseket véletlenszerűen választották helyi hidaknak, csak 0,017 lett volna. 

A GYKE-ben megjósolt más eredmények is erősen megjelennek ezekben az adatokban. Azt állítottam például, 

hogy minél erősebb két ember között a kötés, annál nagyobb baráti köreik átfedése, és hogy a harmadik 
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személyhez erős kötésekkel kapcsolódó embereket nagyobb valószínűséggel ismerik, mint azokat, akiknek 

ezekkel a személyekkel gyenge kötésük van, amely harmadik személyt viszont nagyobb valószínűséggel 

ismerik, mintha nem lettek volna közös barátaik. Mindezeket igen részletesen ellenőrizték (Friedkin: 415-417). 

Friedkin (1980: 417) arra következtet, hogy „ez a bizonyíték azt sugallja, hogy a helyi hidak valószínűleg 

gyenge kötések, mivel az erős kötések ösztönzik a triádszerű elzárkózást, ami kiküszöböli a helyi hidakat. Más 

tényezők egyenlősége esetén a gyenge helyi hidak valószínűleg fennmaradnak az idő múlásával, míg az erős 

helyi hidak valószínűleg megsemmisülnek‖. Végül bebizonyosodott az a feltevés, miszerint a csoportok közötti 

kötések aránytalanul sok gyenge kötésből állnak (a csoportokon belüliekkel szemben): a tanszékek közötti 

kötések 77%-a, míg a tanszéken belüliek 65%-a gyenge kötésű volt (p = 0,002). 

Az áthidalásról szóló állítások a tranzitivitás fogalmaiban is vizsgálhatók: egy személy barátainak a barátai 

hajlamosak e személy barátaivá válni. A GYKE-ben kijelentettem, hogy az erős kötésektől elvárható a 

tranzitivitás, míg a gyengéktől kevésbé, mivel a tranzitivitás értelmezése – az, hogy ha A választja B-t és B 

választja C-t, akkor értelmileg következetlenség A számára, hogy ne válassza C-t –irreleváns a gyenge 

kötéseknél. Lehetséges, hogy A még csak nem is ismeri C-t, és ha mégis ismeri, nem fogja következetlenségnek 

tartani, hogy nincs kölcsönhatásban az ismerőse ismerősével (GYKE: 1373). Egy 280 fős izraeli kibucról 

készült tanulmányban Weimann (1980: 10) a „személyes függéssel, fontossággal és gyakorisággal‖ mérte a 

kötések erejét. A Samuel Leinhardt által írt programot használva (SOPAC II) – amely a tranzitív triádok 

gyakoriságát hasonlította össze a véletlenül elvárttal – Weimann (1980: 16-17) megállapította, hogy „az erős 

kötések hálózata jelentős mértékben hajlamos a tranzitivitásra, míg a gyenge kötéseknél hiányzik ez a hajlam, és 

néhány esetben inkább az intranzitivitásra hajlik... A gyenge kötések, amelyek viszonylag mentesek a 

tranzitivitásra való hajlamtól, kevésbé strukturáltak, így alkalmasak az elkülönült klikkek vagy alcsoportok 

összekötőjének szerepére azáltal, hogy információt szállítanak a hálózat minden részéhez‖. 

Azonban Weimann azt is állítja, hogy az erős kötés nem irreleváns az információ áramlásában – hogy az ilyen 

áramlás sebessége, hitelessége és főleg hatása az erős kötéseken keresztül a legnagyobb, és hogy tulajdonképpen 

„a legtöbb hatást az erős kötések hozzák létre‖ (1980: 12). Felveti a gyenge és erős kötések közötti 

munkamegosztást: a gyenge kötések szolgáltatják a „hidakat, melyeken az újítások keresztüljutnak a társadalmi 

csoportok határain..., míg a döntéshozást főleg a minden egyes csoportban meglévő erős kötések hálózata 

befolyásolja‖ (1980: 21). 

Weimann (1980: 19-20) azt is kimutatja, hogy a gyenge kötések fontos összetartó szerepet játszanak a kibucban, 

egy olyan társadalmi egységben, amelyet korábban szorosan vett szervezetnek véltek: „A növekvő 

heterogenitással támogatva, a szegmentáció folyamata korlátozta a hagyományos társadalmi erők erejét és 

fenyegette a kibuc néhány alapelvét, nevezetesen a közvetlen demokráciát, egyenlőséget és a részvételt. ...A 

kibucban a társalgási hálózatok a társadalmi ellenőrzési mechanizmus szerepét töltik be: a pletykák egyfajta 

társadalmi erővé válva elnyomják a deviánsokat, és fenntartják a közös normáknak való engedelmességet. ... A 

pletyka-témák átadása révén (főleg, miként e kutatás mutatta, a gyenge kötéseken keresztül) a kibuc társadalmi 

rendszere képes fenntartani a szolidaritást, szankciókat és az engedelmességet egy heterogén, részekre tagolt 

társadalmi csoportban.‖ 

Friedkin (1980: 421-422) rámutat arra, hogy szükséges a különböző fajta kötéseken keresztül átadott információ 

típusát és szabályszerűségét tovább pontosítani. 

(„Granovetter elmélete – amennyire ez egy erőteljes elmélet – azon a feltételezésen alapul, hogy a helyi hidak és 

a gyenge kötések nem csupán az összetartó jelenségek előfordulására szolgáló lehetőségeket jelentik..., hanem 

azt is, hogy ezek ténylegesen elősegítik e jelenségek előfordulását. A társadalmi hálózat elemzése területén nagy 

empirikus erőfeszítést kíván meg, hogy igazolják Granovetter elméleti megközelítésének aspektusát. Egy dolog 

azt állítani, hogy amikor e kötések révén terjed az információ, akkor az rendszerint új és talán fontos információ 

az érintett csoport számára. És más dolog azt állítani, hogy a helyi hidak és gyenge kötések elősegítik az új és 

fontos információk rendszeres áramlását az elkülönült struktúrákba. Bárki egyetérthet az előbbivel, s vitatkozhat 

az utóbbival. Ha elfogadjuk azt az állítást, hogy az információ rendszeres áramlása függ a személyek közötti 

összetett rövid pályáktól, akkor a helyi híd nem az információáramlás valószínű pályáját, hanem az ilyen 

áramlás lehetséges útját jelöli... Mondhatják, hogy a helyi hidak révén áramló információ döntő hatással van az 

elkülönült népesség társadalmi integrációjára, azaz az elkülönült csoportok közti rendszeres információáramlás 

nem döntő módszeres integrációjuk szempontjából. Ha így van, akkor kijelenthetik, hogy a makro- és 

mikrointegrációnak különböző alapjai vannak; például a makrointegráció épülhet a gyenge kötésekre is, 

amelyek lehetővé teszik a csoportok közötti epizódszerű információátadásokat, míg a mikrointegráció az erős 

kötések összetartó készletén alapszik, melyek lehetővé teszik a csoportokon belüli rendszeres transzmissziót.‖) 

3.5. 5. A gyenge kötések és a társadalmi szervezet 
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Friedkin értelmezése, miszerint a gyenge kötések inkább a makro-, mintsem a mikroszintű integráció alapját 

képezik, hasonló Peter Blau (1974: 623) elméletéhez, mivel „a bensőséges viszonyok hajlamosak kicsi és zárt 

társadalmi körökre korlátozódni..., s ezek a társadalmat kis csoportokra szabdalják szét. E csoportok társadalmi 

integrációja az emberek gyenge kötéseitől függ, s nem az erősektől, mivel a gyenge társadalmi kötések túlnőnek 

a bensőséges körökön (Granovetter 1973), és létrehozzák azon csoportközi viszonyokat, melyeken a 

makrotársadalmi integráció nyugszik‖. 

Ezért a fejezet ezen részében számos olyan tanulmányt fogok áttekinteni, melyek a gyenge kötések szerepével 

foglalkoznak a mikroszociológia elsődleges csoportjainál nagyobb csoportok szervezésében. Két ilyen 

tanulmány is foglalkozik a különböző csoportok integrációjának problémájával a formális szervezeteken belül. 

Karweit, Hansell és Ricks (1979: 1) nem mutat be új adatokat, hanem inkább arról az irodalomról ad 

gondolatkeltő áttekintést, amely arról szól, hogy „az iskolákon belüli kortárscsoportok jellemzői hogyan hatnak 

egyes tagjaik iskolai orientációira, terveire és teljesítményeire‖. Megjegyzik, hogy „az iskolában a szoros 

barátságban lévő tanulókat sokáig fontos befolyásoló erőforrásnak vélték, és számos kutatás be akarta 

bizonyítani a kortárscsoportok szocializáló erejét‖ (1979: 11). „A diadikus szemlélet utal arra, hogy a kortársak 

különböző értékekhez történő szocializációja csak a szoros baráti kötéseken keresztül következik be. Azonban 

más kortársi viszonyok – mint például az egyéntől teljesen különböző személy csodálása – a közeli barátságnál 

fontosabb szocializációs források lehetnek‖ (1979: 19). (Elevenítsük fel a GYKE 1382. oldalán idézett 

bizonyítékokat arról, hogy az egyén az önmagától nagyon különbözőekhez sokkal nagyobb valószínűséggel 

kapcsolódik gyenge, mint erős kötésekkel.) Továbbá felteszik a kérdést, hogy helyes-e az a célkitűzés, ami egy 

olyan helyzetet teremt, ahol az iskola egyik csoportjának (mint például a magas teljesítményűek csoportja) 

értékeit a leghatékonyabban sajátíthatják el a többiek. „Egy alternatív és talán kívánatosabb kortársi struktúra 

volna az, amelyben az eltérő kultúrák információt és segítséget cserélhetnek anélkül, hogy szükségszerűen 

hasonlóbbakká váljanak‖ (1979: 19). 

Különösen Karweit és társai (1979: 20) foglalkoznak azzal, hogyan alkalmazható a gyenge kötésekről szóló 

elgondolásom az egyesült államokbeli fajilag vegyes iskolák viszonyaihoz. Felvetik, hogy „a faji integrációt az 

osztályban inkább az osztályterem olyan strukturális átrendezésével lehet elérni, amely elég gyenge 

érintkezéseket eredményez a fekete és fehér tanulók klikkjeinek összekapcsolására, mintsem az olyannal, amely 

az erős, fajok közötti vegyes barátságokat ösztönzi. Ez az eredmény rögtön alkalmazható lenne az iskolákban, 

mivel a gyenge kötéseket könnyű a valóságos szervezeti újításokon keresztül ösztönözni. Ha módosítani lehetne 

azt az elképzelést, hogy a faji integrációnak az erős kapcsolatokban diadikus szinten kell végbemennie, akkor a 

faji alkalmazkodás erősítésére tervezett beavatkozás sok lehetősége megvalósíthatóvá válna az iskolákban‖. 

Végül Karweit és társai (1979: 26) azt állítják, hogy „a diákok iskolától való elidegenedésének nagy része együtt 

járhat a diákvezetők és diákok közötti közvetett kapcsolatok hiányával, és azon eredendő tehetetlenségükkel, 

hogy hozzájáruljanak a diákok határozathozatalához‖. Ez a pont a GYKE-ben kifejtett állításomat idézi fel, mely 

szerint a bostoni West End-iek lehet, hogy nem szívesen csatlakoztak egy, a városi rekonstrukcióért harcoló 

szervezethez, mivel a hídszerű gyenge kötések hiánya miatt a többségük még közvetetten sem közelíthette meg 

e szervezet vezetőit. Ha ugyanazt az érvelést alkalmazzuk az iskolai viszonyokra, akkor lehetséges, hogy a 

hídszerű gyenge kötések ösztönzésének stratégiája, amit Karweit és munkatársai javasoltak, nem csak 

kulturálisan különböző csoportok összekötését eredményezi, hanem szélesebb makrohatásként csökkenti a 

diákok elidegenedésének mindenre kiterjedő érzését, és növeli az általános társadalmi szolidaritást. 

Judith Blau (1980) egy esettanulmányt közöl a New York-i gyermekpszichiátriai intézetben megvalósított 

sikeres integrációról; azt állítja, hogy ezt az integrációt csak akkor lehet megérteni, ha figyelembe vesszük a 

gyenge kötések kiterjedt hálózatának szerepét. E nyilvános kórház 200 főnyi személyzete olyan gyerekeket lát 

el, akiknek a károsodási szintje meglehetősen magas. A kezelés nehéz és az eredmény bizonytalan. Az 

összehasonlítás alapjául szolgáló intézményeket „a személyzet folytonos kicserélődése és alacsony morális 

szintje jellemzi. Határozottan nem ilyen eset áll fenn a Gyermekközpont (New York City) esetében‖ (1980: 2). 

Blau szerint ennek oka a gyenge kötések meglepő száma a személyzet tagjai között – olyannyira, hogy „a 

személyzet mind a 200 tagja a keresztnevén szólítja egymást‖ (1980: 6). Az interakció olyan egyenletesen oszlik 

el, hogy „hiányoznak a klikkek‖ (1980: 8). Mindazonáltal „az interakció tartalmának elemzése feltárja a stabil 

alhálózatokat alkotó specializált személyzeti viszonyok erősen differenciált rendszerét‖ (1980: 8). 

Ezen alhálózatoknak sok különböző szervezeti középpontja lehet, melyek tükrözik a kórháznak osztályokba 

(mint a pszichológia és gyermekgondozás), bizottságokba, programokba (mint a művészeti programok és a 

pihenés), lakóegységekbe és a betegek különleges csoportjára összpontosító, klinikai csoportokba való komplex 

beosztását. Ha a kötések e stabil alhálózatokban erősek lennének, akkor – az érvelésem szerint – ez valószínűleg 

elzárná őket egymástól, vagyis klikkekbe tömörülnének. A gyenge kötések túlzott dominanciája, még ha 

strukturált is, ehelyett egy olyan szituációt hoz létre és tart fenn, amelyikben mindegyik alhálózat 

nagymértékben átfed sok másikat és a nagyszámú gyenge kötés hídszerű funkciót tölt be. Blau (1980: 20-21) azt 
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találta, hogy például „sem homogén munkacsoportokat, sem erős baráti viszonyokat nem lehet felismerni... Az 

intézetnek a szoros diadikus kötések iránti türelmetlensegét kifejezik az azok között meglévő ritualizált, 

távolságtartó minták, akiknek az intézményen kívül szexuális vagy családi kapcsolatuk van... Ez azt sugallja..., 

hogy egy komplex struktúrában... a kiterjedt gyenge hálózatok csak akkor tudnak életképesek maradni, ha a 

Szoros kötések tiltottak... Ezért, amikor a struktúra dimenziói keresztezik egymást, és a személyzet a 

többszörösen keresztezett szerepviszonyok alhálójába integrált, akkor a néhány emberrel fennálló zárt kötelékek 

veszélyeztetni fogják a többiekkel való munkakapcsolatokat‖. Továbbá: „egy egyénnek a lehetőségekhez és 

forrásokhoz való hozzáférhetőségét csak akkor lehet teljesen kihasználni, ha ez az egyén különböző 

információkat szolgáltató eltérő pozíciójú más személyekkel van kapcsolatban, de az erős kötések valószínűleg 

olyan zárt köröket tartalmaznak, amelyek korlátozzák a hozzáférhetőséget... Mivel az információ ilyen széles 

körökben terjedt szét a kórházi struktúrán keresztül, ezért a személyzet kötelessége a csoportközi hídszerű 

kapcsolatok fenntartása, a csoporton belüli szolidaritás kötelékeinek további gyöngítése‖ (1980: 21). 

Blau a szervezetelmélettel kapcsolja össze eredményeit, és megjegyzi, hogy nem egyszerű feladat igen sok 

különböző szakembert egy formális szervezetbe integrálni, a jelen esetben vannak pszichiáterek, gondozók, 

orvosok, fogorvosok, tanárok, a művészetet (például zenét) gyógymódként alkalmazó terapeuták, a csökkent 

tanulási képességgel rendelkező gyerekekkel foglalkozó szakemberek és az alacsonyabb képzettséggel 

rendelkező kisegítő személyzet. E probléma általánosan elfogadott megoldása az erős kontrollmechanizmus 

beepítése a formális hierarchiába. E formális megoldás egyik alternatívája volt néhány klinika arra irányuló 

próbálkozása, hogy „családias és egalitariánus viszonyokat‖ hozzon létre. Blau (1980: 19) azonban kimutatja, 

hogy ez a kettős megoldás az „erős kötések formáit‖ mutatja. A bürokratikus megoldásban a kötések 

hierarchikusak; „a «demokratikus» klinikákon, melyek többsége a formálisabb modellel szemben hat, a 

mindenütt jelenlévő és szilárd kötések adják az egész struktúrát egységesítő közeli elsődleges csoportviszonyok 

mátrixát. Ezek az erős kötések meglepően hasonlítanak a kis közösségekben, nyári táborokban és a jezsuita 

szerzetesrendben megfigyelt mintákhoz‖ (1980: 20). így a bronxi pszichiátriai kórház gyengekötés-„megoldása‖ 

e két minta bármelyikétől jelentősen különbözik. Blau utal rá, hogy jobb, ha az egészségügyi ellátás kevéssé 

hatékony koordinációját egy hierarchikus modellel társítják. Feltételezhető azonban, hogy az intézményt 

összekötő erős kötések hálózatától függő „demokratikus megoldás‖ az ily módon kötött rendszer méreteire 

lenne korlátozva. Az ilyen intézmények méretének kiterjesztésére irányuló kísérletek abba az akadályba 

ütköznének, hogy az egyének nem tudnának megfelelő számú erős kötést fenntartani, s ez az intézmény 

alkalmazottjainak klikkekre szakadásához, valamint a morál és integráció ehhez kapcsolódó csökkenéséhez 

vezetne. 

Ha a szervezeti integráció gyenge kötésekre épülő eljárása valóban hatékony és magas morális tartalmakkal 

rendelkezik, és magas szintű szolgáltatásokat hoz létre a Blau által sugallt általános elméleti okok 

következtében, akkor fontos kérdés lenne az, hogy milyen mértékben vihető át a modell más hasonló 

viszonyokra. Ez szükségessé teszi annak a jobb megértését, hogy az ilyen modell hogyan jött létre. Blau azt 

állítja, hogy volt néhány tudatos próbálkozás egy újfajta struktúra kifejlesztésére, de az nem világos, hogy vajon 

létrehozói megértették-e korábbi döntéseik strukturális összefüggéseit. 

Egész közösségek tágabb viszonyai között használja Breiger és Pattison (1978) a blokk-modellezés módszerét 

(lásd White és mások 1976) annak bizonyítására, hogy a gyenge kötések hídjellegű szerepeket játszanak – amint 

azt a közösségek integrációjánál felvetettem –, és pusztán a nyers szociometriai adatok algebrai kezeléséből és 

egyszerűsítéséből bármely más információ nélkül is lehetséges lenne következtetni a kötések adott típusainak 

gyenge vagy erős minőségére. Főleg azokat a szociometriai adatokat elemzik, amelyeket Laumann és más 

kutatók (Lauman és Pappi 1976, Laumann és mások 1977) egy német városban, Altneustadtban és egy 

amerikaiban, Towertownban (mindkettő álnév) gyűjtött össze. Habár a két városban a minták eltérőek, Breiger 

és Pattison kimutatja, hogy van néhány olyan közös strukturális jellemzőjük, amelyek a gyenge kötések 

fontosságát sugallják. Technikai kifejezéssel, a két blokk-modell félcsoportszorzási táblájának „együttes 

homomorfikus redukciója‖ egy olyan közös struktúrát hoz létre, amelyben bizonyos algebrai összefüggések 

teljesülnek – azok az összefüggések, melyeket a GYKE állításai előre jeleztek. A két közösségben elemezték a 

kötések három típusára – a társadalmira, a közösségi ügyekkel kapcsolatosakra és az üzleti-hivatásbelire – 

készült vizsgálatot. Azt találták, hogy a társadalmi kötések erős, az üzleti-hivatásbeliek pedig gyenge 

kötésekként funkcionálnak, valamint a közösségi ügyek kötései igen erősek az üzletiekhez viszonyítva, de 

gyengék a társadalmiakhoz képest (1978: 222-224). Ez a jellemzés megegyzik a közösségek néprajzi 

beszámolóival, még ha azok tényleges felhasználása nélkül fejlesztették is ki. Jóllehet e fejezetben nincs 

lehetőség a Breiger-Pattison-féle elemzés matematikai komplexitásának adekvát feldolgozására, hangsúlyozni 

kell, hogy az algebrai szerepstruktúra, amit a gyenge kötések elmélete alapján megjósolnak, nem az, amit a 

függvényillesztés bármelyik változata révén meg lehet találni; a hipotézis teljesen meghamisítható, de ez a jelen 

esetben két közösségre korlátozódik. 
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A GYKE-ben kifejtettem, hogy a kevés gyenge kötéssel bíró egyéneket valószínűleg nem lehet hatékonyan 

mozgósítani a közösségükön belüli kollektív cselekvésre, azt állítva, hogy a Gans által leírt West End-iek emiatt 

voltak hatástalanok a városi rekonstrukció elleni harcban. (Lásd Gans 1962, és az e témáról Gansszal folytatott 

levélváltásomat az American Journal of Sociology 1974. szeptemberi számában.) Steinberg (1980) e gondolatot 

általánosabb összefüggésekbe helyezte, megjegyezve, hogy „a közösségi kötődés és a szervezett tiltakozásban 

való részvétel közötti kapcsolat felfogásának két domináns iskolája van‖. A tömegtársadalom-elmélet szerint a 

tiltakozás „a korábban nem kötődő egyének vagy gyökértelen közösségek hirtelen aktivitásából‖ származik; a 

másik iskola elmélete nagyjából erre adott választ. Azt állítja, hogy „a kötődő egyének vagy a szervezett 

közösségek nagyobb valószínűséggel vesznek részt hosszan tartó tiltakozásban‖ (1980: 2). A szervezeten belüli 

gyenge kötések fontosságának bizonyítása félúton van e két álláspont között: a „kötődés teoretikusainak keveset 

kellett beszélnie a már létező társadalmi kötések természetéről‖, és Steinberg észreveszi „azon empirikus 

kutatások meglepően csekély számát, amelyek módszeresen vizsgálják a tiltakozó csoportok tagjainak 

társadalmi kötéseit... Szükségünk van olyan mikroszintű kutatásokra, melyek a kezdeményezők és a különböző 

környezetben lévő konfliktus-csoportok kialakulása előtti és utáni új tagok társadalmi kötéseit, valamint e 

kötések hatásait vizsgálják‖ (1980: 3). 

Steinberg saját munkája „egy olyan longitudinális vizsgálat, ami egy elővárosi közösségben (különböző) 

oktatási kérdések körül szerveződött öt konfliktuscsoport kezdeményezőinek és új tagjainak a politikailag 

releváns társadalmi kötéseit elemezte‖ (1980: 3). A helyi iskolai hatóságok mind az öt esetben elutasították az 

eltérő véleményűek céljait, s ennek következtében új csoportok kialakítására kényszerítették őket (1980: 4). 

Steinberg mindegyik csoportban rákérdezett azokra a korábbi kötésekre, amelyek az új tagok és a 

kezdeményezők között, az új tagok között, valamint az oktatásügy szempontjából releváns csoportok tagjai és a 

csoporton kívüliek között fennálltak. Azt találta, hogy két egyén felelős az öt csoport kezdeményezéseiért, s 

közülük egyik sem volt erősen integrálódva a közösségbe; mindkettő olyan nő volt, aki a „közösségi ügyekben 

aktív csoportok és egyének hálózatában marginális helyet foglalt el‖ (1980: 17). Azt is megállapította, hogy a 

„közvetlenül a kezdeményezők által toborzott 20 fős «alapmagból» 19 a már korábban is meglévő kötésekből 

származott, amelyekből 15 gyenge kötés volt‖, és a másik négy csoportban összpontosult (s azok a kötések 

voltak erősek, amelyeket a válaszolók „jóbaráti‖ kapcsolatként határoztak meg). Az erős kötések alapján 

toborzott csoport „kapcsolódott a legkevesebb szervezethez és olyan egyedi tagokhoz, akik ugyanazokban a 

sűrű hálózatjellegű szervezetekben tömörültek. A később csatlakozott tagok hajlamosak voltak ugyanazon 

csoportokhoz kapcsolódni, mint az alapító tagok. A gyenge kötések alapján létrehozott csoportok ugyanakkor 

több olyan szervezethez kapcsolódtak, amelyek lazán kötődnek egymáshoz, és egyes tagjaik hajlamosak voltak 

e szervezetekben szétszóródni‖ (1980: 19). Az erős kötésű csoport végül is sikertelen volt, míg a másik négy 

csoportból három számos célját el tudta érni. Steinberg (1980: 25) arra a következtetésre jut, hogy jóllehet a 

sikeres csoportok kezdeményezői marginális egyének voltak a közösségben, mégis „képesek voltak néhány 

olyan egyént is beszervezni, akik vezető pozíciót foglaltak el, és akik az iskolai aktivisták sűrű hálózatához 

kapcsolódtak... A bizonyítékok mintegy puhatolózásképpen azt sugallják, hogy ott, ahol az újítások vita tárgyát 

képezték, a gyenge kötések aktivitására alapozó mozgósítási stratégia nagyobb valószínűséggel teszi lehetővé a 

cél elfogadtatását és az iskolai döntéshozó struktúrába való bevonását‖. 

Itt értjük meg az eredmények strukturálásában és a különböző közösségi csoportok közötti versengés igényének 

közvetítésében meglévő erős és gyenge kötések közötti bonyolult kölcsönhatást. Az utoljára ismertetett 

tanulmány egy ilyen kölcsönhatásra is rámutat, és tartalmazza a kohézió és konfliktus elemeit. A tanulmány 

maga csak a szakmai közösség által elért kohézióról számol be; magától értetődőnek tételezi azt a mértéket, 

amennyire ez a kohézió eszköze a fenti közösség céljainak, amely konfliktusban van a munkások vagy 

fogyasztók csoportjának céljaival. Bearden és társai (1975) tanulmányozták az amerikai vállalatok összefonódó 

vezetőségét. Azt a következtetést vonták le, hogy két vállalat között akkor van „kötést‖, ha legalább egy 

vezetőségi tag tagja mindkét vállalat vezetőségének. Hosszasan kifejtették, hogy az ilyen összefonódások 

közvetítő közegei lehetnek a cégközi ellenőrzéseknek és összejátszásoknak. 

Mióta az összefonódó vezetőséggel kapcsolatos kutatások a 20. század elején megkezdődtek, az egyik visszatérő 

kérdés az, hogy vajon a testületi hálózat olyan „klikkekből‖ (vagy érdekcsoportokból) áll-e, amelyeket más 

riválisának kell tekintenünk, vagy egy olyan sűrűn kötött hálózatról van szó, ami a vezetők közötti egység 

áthidaló hatását tükrözi. E tekintetben számos tanulmány (amelyeket Bearden és mások tekintettek át, 1975: 1-

16) eredményei nem voltak meggyőzőek e kérdésben. 

Bearden és társai (1975) itt bemutatott tanulmányát egy széles körben elterjedt, bár kiadatlan dolgozatban 

foglalták össze. Eleddig ez a legnagyobb vizsgálat az összefonódó vezetőségről, amelyet valaha is az Egyesült 

Államokban folytattak: az 1962-73 közötti időszak 1131 legnagyobb amerikai társulására terjed ki. Bearden és 

társai 1962-ben különböző forrásokból e társulások összesen 13574 igazgatójáról gyűjtöttek adatokat. Az 

érdekcsoportoknak mint egy nagy, összekapcsolt hálózat alternatívájának kérdését megoldva, Bearden és 
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munkatársai (1975: 27) megjegyzik, hogy ha „az összes összefonódást egyenlő erősségűnek tekintik, akkor az 

egész hálózat ilyen nagymértékű összefonódása következtében a klikkek azonosítása igen nehéz‖. Mindamellett 

kimutatják, hogy amikor A cég egyik hivatalnoka B és C igazgatótanácsának tagja, akkor kétfajta összefonódás 

jön létre. Az A–B és az A–C összefonódás „funkcionális‖ avagy „erős‖ összefonódó kötés, amelyben közvetlen 

kapcsolat van az egyik társaság hivatalnoka és a másik igazgatótanácsa között. Ez a fajta összefonódás például 

akkor fordulhat elő, „ha az egyik társaság a részvénytulajdon, a vevő–eladó viszony vagy más funkcionális 

viszony miatt felvétet valakit egy másik társaság igazgatótanácsába‖ (Bearden és mások 1975: 27). Másrészt az 

A cégbeli egyén összefonódást hoz létre B és C cég igazgatótanácsa között, meglehet nincsenek közvetlen üzleti 

kapcsolataik egymással. Ezt az összefonódást mellékesnek vagy gyengének tekinthetjük. Az összefonódás egy 

másik, szintén gyengének tekinthető típusa, ami akkor jön létre két társaság között, amikor egy kívülről jövő, 

például egy egyetemi vagy egy ügyvédi irodában dolgozó személy lesz tagja mindkét igazgatótanácsnak. 

Bearden és kollégái azt állítják, hogy a „klikkek‖ vagy érdekcsoportok mibenlétének feltárása céljából 

szükséges összehasonlítani a társasági hálózatot mint egészet avval, amit csak az „erős‖ összefonódó kötések 

alakítanak ki. Megállapítják, hogy amikor az egész hálózatot elemzik, „az érdekcsoportoknak nyoma sincs..., 

(de) a csoportosulás hiánya az összefonódó hálózat gyenge kötéseinek túlsúlyát tükrözi‖ (1975: 60). Amikor 

csak az erős kötéseket elemzik, akkor meghatározott klikkek válnak láthatóvá „az összes csoportban központi 

szerepet játszó bankokkal‖ (1975: 68). 

(„Napjaink ilyen vonatkozású irodalma ellentmondó utalásokat tartalmaz a második világháború előtti kutatások 

által feltárt „érdek‖-csoportok túléléséről... Azt állítjuk, hogy a vita mindkét álláspontja helyes: New York, 

Boston, Chicago, Philadelphia és Kalifornia üzleti központjainak a társaságok nemzeti, sőt nemzetközi 

hálózatába történő integrálódása az érdekcsoportok fenntartásával és további fejlődésével párhuzamosan 

következett be... Az intenzív csoportokat az erős kötések: a cégközi részvénytulajdon..., az adósság, a tartós 

gazdasági egymásrautaltság hozzák létre. Miként a Granovetter által tanulmányozott kis csoportok, ezek az erős 

kötések is hajlamosak klikkeket alkotni, melyek bizonyos módon versenyeznek egymással és kizárják egymást. 

A kiterjedt nemzeti hálózatot a gyenge kötések alkotják... Ezek nem foglalják magukban a különleges 

vállalatközi gazdasági kapcsolatokat; ehelyett egy általános közös orientációt és érdeket tükröznek: a nagy 

társulatok közötti nemzeti és nemzetközi egymásrautaltság növekvő érzetét és a klikkeken keresztüli közös 

cselekvésre irányuló szükségletet. Így... a hálózat... tartalmazza mind a gyenge kötések koordináló hatalmát, 

mind az erős kötések klikkesedését; a legnagyobb cégek közötti nemzeti együttműködést éppúgy, mint a 

csoportok közötti versengő antagonizmust; az egyetértést és a konfliktust egyidejűleg‖ [1975: 51-52].) 

Bearden és munkatársainak fejtegetése ezután a cégek nemzeti hálózatában kooperációt és koordinációt 

létrehozó gyenge társaságközi kötések erejére irányul. Az is valószínűnek tűnik, hogy az ilyen kötések a Fine és 

Kleinman által kiemeltekkel analóg szerepet játszanak, segítenek fenntartani egy közös kulturális tudatot a nagy 

társaságok menedzserei között – információkat és stílusbeli kérdésekre, politikai ítéletekre és átfogó társadalmi 

trendekre gyakorolt hatásokat „szállítanak‖. (Azt lehet mondani, hogy az ilyen kulturális homogenitás bármely 

nagyméretű társaság koordinációjának szükségszerű feltétele.) 

3.6. 6. Következtetések 

A GYKE elmélete által ösztönzött vagy erre támaszkodó empirikus kutatások e számbavétele során kimutattam, 

hogy az elgondolás valóban hasznos azoknak a különböző jelenségeknek a magyarázatához és tisztázásához, 

amelyek a társadalmi viszonyoknak az egyénekre gyakorolt hatásától az eszmék és újítások diffúziójáig és a 

nagyméretű társadalmi rendszerek szervezetéig terjednek. Bizonyára örvendetes, hogy képes volt dokumentálni 

ezt. 

De valaki még felteheti a hasznos kérdést: Ezek a tanulmányok azt mutatják tehát, hogy az elgondolás 

empirikusan igazolt? Itt bizonytalanabb alapon állunk. Sok idézett tanulmány valójában nem fog hozzá a GYKE 

elméletének szisztematikus ellenőrzéséhez. Néhány esetben az elmélet „kézre játszott‖ azon empirkus 

eredmények magyarázatára, melyek különben zavarosak lennének. Ez a helyzet Rogersnél, Judith Blaunál, 

valamint Beardennél és munkatársainál. Míg e tanulmányok bizonyára hitelt kölcsönöztek az elgondolásnak, 

addig az adatok gyűjtésére használt módszer – vagy a szerzők és a köztem lévő személyes kapcsolat, vagy a 

szerzők GYKE -idézetei miatt – nem nyújtanak elfogulatlan eljárást az érvek ellenőrzésére. Például nincs 

lehetőség azon empirikus tanulmányok megismerésére, amelyekben a GYKE elméletét figyelembe vették, 

elutasították és nem említették, mivel nem illeszkedett a tényekhez; a szerzőktől aligha lehet elvárni, hogy 

minden olyan érvanyagot ismertessenek, amelyek nem segítették a rendellenességek magyarázatát. 

Továbbá számos tanulmány főleg elméleti jellegű volt, felvetve, hogy témájuk területén a gyenge kötéseket úgy 

lehet felfogni, mint amelyek fontos funkciókat teljesítenek, bár valójában e feltevésre vonatkozó semmilyen 
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lényeges empirikus adatot nem szolgáltatnak. Coser, Boorman, Fine és Kleiman, Chubin, Karweit és 

munkatársainak művei illenek e kategóriába. E munka ösztönző fogódzókat szolgáltat az eljövendő kutatás 

számára, amely viszont elő fogja segíteni az elgondolás igazolását vagy elvetését. 

Több kutató már itt idézett tanulmányaiban elkezdte az elgondolás módszeres ellenőrzését is; például Langlois, 

Lin és munkatársai (1978 és 1981), Ericksen és Yancey, Murvay és munkatársai, Rogers, Breiger és Pattison, 

Weimann, Steinberg és Friedkin. E tanulmányok eredményei igen bátorítóak, de nem bizonyító erejűek. 

Friedkin szerint nem csak a hálózat részeit összekötő kötések aránytalanul gyenge voltát szükséges bizonyítani, 

hanem azt is, hogy (1) valami átáramlik e hidakon keresztül – ezek valójában mint csatornák működnek, melyek 

olyan információkat és hatásokat szállítanak a csoportoknak, melyeket másképp nem szereznénk meg, és (2) 

akármi is az, ami áramlik az egyenek, csoportok és társadalmak társas életében, valójában fontos szerepet 

játszik. Jóllehet e tanulmányok némelyike segít egy ilyen kép megteremtésében, az ügy befejezetlen marad. 

Ezen áttekintésnek azt a célt is kellett volna szolgálnia, hogy megvilágítsa az eredeti elgondolás azon döntő 

sajátosságait, melyek lényeges kapcsolatban vannak igazolásával vagy elvetésével. Nem állítottam, hogy az 

összes vagy akárcsak a legtöbb gyenge kötés betölti a GYKE-ben leírt funkciókat – csak azok töltik be, amelyek 

a hálózat részei között hídként működnek. A gyenge kötések fontosságáról azt állítottuk, hogy az erős 

kötésekhez viszonyítva jóval nagyobb valószínűséggel lesznek hidak, s ez utóbbiaknak e szerepben 

alulreprezentáltnak kellene lenniük. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a legtöbb gyenge kötésnek nincs 

ilyen funkciója. Ebből következik, hogy az elgondolás további pontosításának egyik fontos része lenne azon 

kötések eredetének és fejlődésének módszeresebb kutatása, melyek hídszerűek, összevetve azokkal, amelyek 

nem. A GYKE-ben (1375) azt állítottam, hogy mivel „egy közösségnek sok hídszerű gyenge kötéssel kell 

rendelkeznie, ezért több különböző módnak vagy kontextusnak kell lennie, amelyben az emberek kialakíthatják 

őket". Annak kihangsúlyozásával folytattam, hogy Charlestownnak, amely sikeresen harcolt a városi 

rekonstrukcióért, szemben West Enddel, amely nem, gazdag szervezeti élete van, és férfilakossága a közösségen 

belül dolgozik. Az volt a következtetés, hogy az e körülmények között létrehozott gyenge kötések nagyobb 

valószínűséggel hídszerűek, mint azok a gyenge kötések, amelyek a „barátok barátaival való találkozásból 

erednek, s amely esetben az új kötés nem lesz automatikusan híd‖. ( GYKE: 1375; az eredeti szövegben nincs 

kiemelés – a szerző megjegyzése.) Az itt áttekintett munkák egyike sem foglalkozott ezzel a kérdéssel. De Feld 

egy nemrég megjelent dolgozata (1981) új elméleti perspektívát fejleszt ki annak a kérdésnek az alapján, hogy 

milyen társadalmi „gyújtópontok‖ szervezik a társadalmi kötések keletkezését. Az e perspektívából kiinduló 

munkák új fényt vethetnek az itt felvetett kérdésekre. Általánosságban úgy látom, hogy a hálózatelméletek 

további fejlődése szempontjából a legsürgetőbb az elmozdulás a statikus elemzéstől – amely egy rendszert egy 

időpontban figyelt meg – annak módszeresebb leírása felé, hogy az ilyen rendszerek hogyan fejlődnek és 

változnak. Csak e dinamikus problémának szentelt nagyobb figyelem tudja – a társadalmi élet elemzésére 

szolgáló hatékony eszközként – a társadalmi hálózatelemzés ígéreteit teljesíteni. 

 (Fordította: Molnár Attila) 
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4. Nan Lin: Táradalmi erőforrásokés társadalmi 
mobilitás: a státuselérés strukturális elmélete1

 

A jelen dolgozat célja, hogy felállítsa a társadalmi erőforrásoknak és a társadalmi cselekvéseknek a 

státuseléréssel kapcsolatos elméletét. Ehhez először is röviden áttekintjük az elmélet alapfeltevéseit és tételeit, 

azután rátérünk a státuseléréssel kapcsolatos tételek további kifejtéséhez szükséges különböző strukturális 

paraméterekre. Tanulmányunkat néhány átfogóbb kérdés megvitatásával zárjuk, amelyek a társadalmi 

struktúrának és az egyéni cselekvésnek a mobilitási folyamatban megvalósuló kölcsönhatásával kapcsolatosak. 

4.1. 1. Az elmélet és feltevései 

Az elméletet, amelyet másutt már kimerítőbben is tárgyaltunk (Lin, 1982, 1983), a társadalom makro- és 

mikrostruktúrájával kapcsolatos feltevésegyüttes formájában fogalmaztuk meg. Ami a makrostruktúrát illeti, az 

elmélet három tételt állít fel. Először: feltételezi, hogy a makrostruktúra a legtöbb társadalomban hierarchikus, 

azaz az egyes szintek (pozícióegyüttesek) differenciált rangsorban és távolságra helyezkednek el egymástól. Ezt 

a rangsort és ezeket a távolságokat az egyes szintek rendelkezésére álló értékes erőforrások szabják meg. Az 

értékes erőforrások olyan szimbólumokként és tárgyakként határozhatók meg, amelyeket egy társadalmi 

rendszerben konszenzuálisan jelentősnek és hasznosnak tekintenek. A társadalmi rétegződés komponenseinek. 

A legtöbb rendszerben a státus, a gazdagság és a hatalom egységei, illetve szimbólumai alkotják őket. A 

struktúrának ez a felfogása egybevág Breigernek a foglalkozások osztályhierarchiáját hirdető tételével (1981). 

Másodszor: az elmélet feltételezi, hogy bár a különböző értékes erőforrások hierarchikus struktúrák alapjául 

szolgálnak, és minden értékes erőforrás meghatároz egy bizonyos hierarchiát, ezeket a hierarchiákat általában az 

egymásnak való megfelelés és az egymással való felcserélhetőség jellemzi, azaz bizonyos megfelelés van a 

különböző erőforrás-dimenziókban a hierarchiákban elfoglalt pozíciók között. Az egyik erőforrás-dimenzió 

tekintetében viszonylag magas pozíciót elfoglaló személy általában egy másik erőforrás-dimenzió tekintetében 

is viszonylag magas pozíciót foglal el. Egy olyan személy például, aki a foglalkozási struktúrában viszonylag 

magas szinten található, valószínűleg a gazdagság és a hatalom dimenziójában is magas pozícióban helyezkedik 

el. Amikor az ilyen konvergencia funkcionálisan nem teljes (nem izomorf), akkor a dimenziók közötti 

erőforráscsere nemcsak hogy lehetséges, hanem –a legtöbb társadalomban – nyílt és elvárt is. Így például egy 

hatalmi erőforrásokkal rendelkező személy tárgyalásokat folytathat és megállapodhat egy gazdasági 

erőforrásokkal rendelkezővel arról, hogy az utóbbi az általa birtokolt hatalom egy részéért cserében gazdagságot 

„kölcsönöz‖ neki. 

Harmadszor: az elmélet feltételezi, hogy ez a hierarchikus struktúra piramisra emlékeztet, ahol is a felsőbb 

szinteken kevesebben foglalnak helyet, mint az alsóbbakon. Meglehet, hogy empirikus szempontból egy ilyen 

struktúra valójában nem piramis alakúnak tűnik, mivel minden ilyen struktúra alakulóban van, és eltolódik egy 

másfajta tagozódás felé. Az iparosodás előrehaladásával például (ezt olyan technológiafejlesztési folyamatként 

határozhatjuk meg, amelynek szerszámgépek előállítása a célja, és amelyet minden modern társadalomban 

megfigyelhetünk) a foglalkozási struktúra eltér a piramisformától, ahogy a benne helyet foglalók a 

mezőgazdaságiból a nem mezőgazdasági szektorba lépnek át. Amikor az agrárnépesség nagysága csökken, az 

alacsonyabb szintű nem mezőgazdasági szektor nagysága pedig nő, akkor a foglalkozási struktúra, legalábbis 

ami a különböző szinteken elhelyezkedők számát illeti, általában váza alakú. Hasonlóképpen, a társadalom 

iskolázottsági szintjének emelkedésével a legalacsonyabb szinten mindig van egy kis visszamaradó, a 

legiskolázatlanabb egyének „reziduális‖ csoportjait képviselő „uszály‖. 

                                                           
1 Nan Lin: Social Resources and Social Mobility: A Structural Theory of Status Attainment. Kézirat, 1987. február. A jelen fordítás forrása: 
Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Társadalmak rejtett hálózata. MKI, Budapest, 1991. 23–49. old. 
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Ami a mikrostruktúrát illeti, az elmélet két feltételezéssel él az interakciókat és a cselekvéseket illetően. Először 

feltételezi, hogy a társadalmi interakciók a hierarchia hasonló szintjén elhelyezkedők között elterjedtek ez a 

homofilikus interakció elve. Az erőforrások egymásnak való megfelelésével és egymással való 

felcserélhetőségével kapcsolatos strukturális feltevésből következően az Avart, vagyis „méltányos‖ csere olyan 

partnereket igényel, akik kínálhatnak és kaphatnak is erőforrásokat. Így minél közelibbek és hasonlóbbak 

egymáshoz a társadalmi pozíciók, annál nagyobb a valószínűsége, hogy az e pozíciókat elfoglalók interakcióba 

lépnek egymással. 

Ami a társadalmi cselekvéseket illeti, az elmélet két olyan fő hajtóerőt feltételez, amely magyarázatot adhat a 

legtöbb egyéni cselekvésre. Ezek a következők: 1) törekvés az értékes erőforrások megtartására, és 2) törekvés 

az értékes erőforrások megszerzésére. Az első hajtóerő a már az egyén rendelkezésére álló értékes erőforrások 

megőrzését és megvédését célzó cselekvéseket diktál, míg a második hajtóerő olyan értékes erőforrások 

megszerzését célzó cselekvésekre indít, amelyek még nem állnak az egyén rendelkezésére.2 Ezeket expresszív és 

instrumentális cselekvésekként jellemezhetjük.3 

Azt várhatjuk, hogy az expresszív cselekvések a homofilikus interakciók elvével összhangban álló interakciókat 

eredményeznek. A kölcsönösen kielégítő interakciók alapja az erőforrások hasonlóságának és annak 

felismerése, hogy meg kell osztani és viszonozni kell az erőforrásokkal való törődést és az erőforrások 

védelmét. Ez a várakozás összhangban áll azzal a megfigyeléssel, hogy az interakciók általában nemcsak hogy 

gyakrabban mennek végbe a hasonló társadalmi-gazdasági jellemzőkkel rendelkező, valamint hasonló életmódot 

folytató és attitűddel jellemezhető résztvevők között, hanem kielégítőbbnek is bizonyulnak ilyen esetben 

(Homans, 1950; Lazarsfeld és Merton, 1954). Ezek a hasonlóságok, feltételezésünk szerint, a hierarchikus 

struktúrában elfoglalt társadalmi pozíciók közelségét tükrözik. Az olyan társadalmi rendszerekben, amelyekben 

az értékes erőforrások az összes szint között oszlanak el (azaz a rendszerben minden egyes egyén rendelkezik 

bizonyos mennyiségű erőforrással), a homofilikus interakciók az összes szinten általánosak. Ezért a legtöbb 

empirikus társadalmi rendszerben ez a séma érvényesül. 

Az instrumentális cselekvések ugyanakkor esetleg nem eredményeznek a homofilikus elvvel és a strukturális 

elvárásokkal összhangban álló interakciós sémákat. Ahhoz, hogy további vagy új erőforrásokra lehessen szert 

tenni, értelemszerűen más társadalmi pozíciók elérésére van szükség (különösen olyanokéra, amelyek több vagy 

jobb erőforrással rendelkeznek). Azaz további erőforrások megszerzése érdekében – az interakciók heterofilikus 

elvével összhangban – általában hatékonyabb cselekvéseket kezdeményeznek más olyanokkal szemben, akik 

eltérő (és feltehetőleg jobb) erőforrásokkal rendelkeznek.4 

A heterofilikus interakciókban lehet, hogy részt vesznek, lehet, hogy nem a hierarchikus struktúra különböző 

szintjein álló egyének. Ha például az egyik erőforrás-struktúrában magas szintű pozíciót elfoglaló személy egy 

másik típusú erőforrást akar megszerezni, akkor ehhez esetleg egy olyan valakihez fűződő „gyenge‖ kötésre van 

szükség, aki hídpillérként szolgál a két erőforrás-struktúra között (lásd Granovetter, 1973, 1974, 1982 – 

elméletek a gyenge kötések és a hidak erejéről). Ez a gyenge kötéssel kapcsolódó személy a kezdeményezőéhez 

hasonló szintű pozíciót foglalhat el az egyik vagy mindkét struktúrában. 

Általában és az egész struktúrát tekintve azonban azt mondhatjuk, hogy a heterofilikus interakciókban jobbára a 

hierarchia különböző szintjein helyet foglalók vesznek részt. A kezdeti és a célpozíció között a különböző 

erőforrás-struktúrákban, a cselekvés céljától és a strukturális kényszerektől függően, a hídpilléreket (gyenge 

kötéseket) általában a közbülső vagy akár a magasabb szinteken elhelyezkedők biztosítják, nem pedig a hasonló 

szinte- ken elhelyezkedők.5 Általában véve azt várhatjuk, hogy a heterofil interakciókat az alacsonyabb szinten 

elhelyezkedők kezdeményezik a hierarchiában magasabb pozíciókat elfoglalókkal szemben (akik nagyobb 

                                                           
2A jelen dolgozatban adottnak vesszük a hajtóerőket; eredetüket vagy okaikat meghatározás nélkül hagyjuk. Feltételezésem szerint a 
létfenntartás biológiai ösztöne tükröződik bennük. 
3Vagyis amennyiben a cselekvéseknek nincs más lényeges fő hajtóerejük, és ez a két hajtóerő megkülönböztető jellegű kategória. A 

cselekvésnek és az interakciónak természetesen sok származékos és másodlagos jelentőségű hajtóereje van. 
4Az instrumentális cselekvést egy magasabb pozícióban helyet foglaló személy is kezdeményezheti egy alsóbb pozícióban helyet foglalóval 

szemben. Strukturálisan ezt várhatjuk, mivel az alacsonyabb pozíciókban helyet foglalók sok szükséges szolgáltatást nyújtanak. Mivel a 

magasabb pozíció nagyobb erőforrások fölött rendelkezik és nagyobb erőforrásokhoz jut hozzá, mint az alacsonyabb pozíció, az 
alacsonyabb pozícióban helyet foglaló személy rendszerint kénytelen reagálni a valamely felsőbb szinten helyet foglaló személy által 

kezdeményezett cselekvésre, abban a reményben, hogy ezért azután jutalomban részesül. A jelen dolgozatban, ahol a státuselérés fogalma a 

magasabb foglalkozási státus elérését célzó erőfeszítések folyamatára utal, figyelmünket azokra az egyénekre összpontosítjuk, akik jobb 
erőforrásokat akarnak találni. 
5Egy olyan kisvilág-vizsgálat során, amelyben csomagoknak megjelölt célszemélyekhez való továbbítását követtük nyomon, azt találtuk, 

hogy azokat a csomagokat, amelyek végül is sikeresen eljutottak a célszemélyekhez, általában olyan közvetítők továbbították, akiknek a 
foglalkozási presztízse nagyobb volt, mint azoké, akik a csomagot küldték, illetve kapták (Lin, Dayton és Greenwald, 1978). 
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mértékben ellenőrzik az erőforrásokat és könnyebben hozzájuk férhetnek), nem pedig a hasonló pozíciókat 

elfoglalók egymás között. 

A szociológiai szakirodalomban nagy figyelmet kaptak az egyéni (expresszív) cselekvési perspektívából és a 

hierarchikus-strukturális perspektívából egyaránt levezethető homofilikus interakciók. Viszont csupán a 

közelmúltban irányult rá a figyelem a heterofilikus interakciókra, amelyek az egyéni (instrumentális) cselekvési 

perspektíva és a strukturális perspektíva közötti potenciális „meg nem felelést‖ képviselik. A társadalmi 

mobilitás irodalmában például elismernek bizonyos fokú heterofíliát, amikor kiemelik az egymással érintkező 

foglalkozási kategóriák felé való felemelkedés valószínűségének jelentőségét. A formális mobilitási modellek 

azonban ritkán veszik tekintetbe az egyéni cselekvések és strukturális kényszerek közötti dinamikus 

kölcsönhatást az ilyen folyamatokban. A jelen dolgozatban pontosan ezzel a témával kívánunk foglalkozni. 

4.2. 2. A társadalmi erőforrások és a státuselérés 

A státuselérés folyamata olyan cselekvések együttesének tekinthető, amelyet – a jobb foglalkozási pozíció révén 

– az értékes erőforrásoknak a megszerzésére irányuló szándék motivál, vagyis instrumentális cselekvés. A 

státuselérés folyamatában megfigyelt sémáknak és hatásoknak tehát összhangban kell állniuk a heterofilikus 

interakciókkal kapcsolatos posztulátummal. Ezeknek a sémáknak és hatásoknak a vizsgálatára számos hipotézist 

állítottak fel azt illetően, hogy milyen hatást gyakorolhatnak a munkakeresés során a kapcsolatokként 

alkalmazott különböző társadalmi kötések az elért munkastátusokra, sőt empirikus vizsgálat tárgyává is tették 

őket (a hipotézisek áttekintéséhez lásd Lin, 1982, 1983). 

Három hipotézis született: a társadalmi erőforrások, a pozíciók erejének és a kötések erejének hipotézise. A 

társadalmi erőforrások hipotézise, az elmélet fő tétele, azt állítja, hogy a jobb társadalmi erőforrások elérése és 

használata sikeresebb instrumentális cselekvést eredményez. A státuselérés esetében azt jósolja, hogy a munkát 

keresők nagyobb valószínűséggel találnak jobb munkát (a presztízst, a hatalmat és/vagy a jövedelmet tekintve), 

ha olyanokkal tudnak kapcsolatba kerülni, akik (a foglalkozás, az iparág, a jövedelem stb. tekintetében) jobb 

erőforrásokat biztosíthatnak. 

A másik két hipotézis olyan tényezőket mutat ki, amelyek a jobb társadalmi erőforrások megszerzésének és 

használatának a lehetőségét határozzák meg. A pozíciók erejének hipotézise kinyilvánítja, hogy az eredeti 

pozíció szintje pozitív összefüggésben van a társadalmi erőforrásokhoz való hozzájutással és azok 

használatával. A státuselérés folyamatát illetően azt állítja, hogy a munkát keresők eredeti társadalmi 

pozíciójának szintje pozitív összefüggésben van az olyanokkal való kapcsolatteremtés valószínűségével, akik 

jobb erőforrásokat biztosíthatnak. Az eredeti pozíciót az illető szüleinek jellemzői vagy az illető korábbi munkái 

reprezentálhatják. 

A kötések erejének hipotézise azt állítja, hogy a gyengébb kötések alkalmazása pozitív összefüggést mutat a 

társadalmi erőforrásokhoz való hozzájutás lehetőségével és azok használatával. A státuselérést illetően 

kinyilvánítja, hogy pozitív összefüggés áll fenn a gyengébb kötések alkalmazása és az olyanokkal való 

kapcsolatteremtés között, akik jobb erőforrásokat biztosíthatnak. 

A három tételről az 1. ábra ad képet. 

Az elmélet tehát azt állítja, hogy két tényező befolyásolja a társadalmi erőforrásokat. A pozíció ereje örökségi 

hatást feltételez. A hierarchikus struktúrán belül elfoglalt adott származási pozíció részben eldönti, hogy milyen 

mértékben juthat hozzá valaki a társadalmi struktúrába beágyazott jobb társadalmi erőforrásokhoz. Ez 

strukturális tényező és független a struktúrán belüli egyénektől, jóllehet egyes egyének hasznot húznak belőle. 

A kötések erejének hipotézise ugyanakkor az egyéni cselekvés szükségességét hangsúlyozza. Mivel a normális 

interakciókat a homofília elve diktálja, a gyakori interakciók rutin jellegű együttesének meghaladása és a 

gyengébb kötések meglelése olyan cselekvési választásokat jelent, amelyek meghaladják a makrostruktúrával 

kapcsolatos legtöbb normatív elvárást.6 Egymással összevetve, a pozíció ereje erősebb hatást kell hogy 

                                                           
6Igaz, hogy az álláskeresés elkezdését gyakran nem tervezik meg előre (lásd Granovetter, 1974). Sok álláskilátás véletlenszerű alkalmakkor 

(például összejöveteleken) és alkalmi ismeretségeken alapuló interakciók révén nyílik meg. Az álláskeresés nem szükségszerűen kezdődik 
mindig azzal, hogy az egyén tudatosan és aktívan, álláskeresési céllal igyekszik kapcsolatokat létesíteni. Ezzel azonban nem kívánjuk 

tagadni azt az alapvető kiinduló tételt, hogy az egyének a struktúra különböző szintű pozícióiban helyezkednek el, s ezért lehetőségük van 

olyan „véletlenszerű‖ alkalmakhoz hozzájutni, amelyeken bizonyos típusú és mennyiségű erőforrásokkal és társadalmi erőforrásokkal 
rendelkező résztvevők jelennek meg. Empirikus úton ki is mutatták (Campbell, Marsden és Hurlbert, 1986; Lin és Dumin, megjelenés előtt), 

hogy a magasabb szintű pozícióknak nagyobb lehetőségük van hozzájutni a hierarchikus struktúra eltérőbb jellegű, heterogénebb 

pozícióihoz, mint az alacsonyabb szintű pozícióknak, s ezért nagyobb mértékben ellenőrzik a társadalmi erőforrásokat. Azt várhatjuk tehát, 
hogy a magasabb szintű pozíciókhoz való hozzájutás „véletlenszerű‖ alkalmai strukturálisan bőségesebbek az információ és a befolyás 
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gyakoroljon a társadalmi erőforrásokra, mint a kötések ereje.Ez a megállapítás annak elismerésével 

egyenértékű, hogy a strukturális kényszerek a társadalmi struktúrában mindenütt nagy jelentőséggel bírnak. E 

tételek elméleti következményeivel a későbbiekben részletesebben is foglalkozunk. Az empirikus rendszerekben 

azt várhatjuk, hogy mindkét tényező szerepet játszik, bár hatásuk eltérhet egymástól. 

 

1. ábra: A társadalmi erőforrások elméletének tételei 

A. A társadalmi erőforrások elérhetősége egy társadalmi struktúrában (a társadalmi erőforrások tétele) a C1 és a 

C2 pozíció esetében. 

B. A kezdeti pozíció előnyei (az E1 az E2-vel szemben) a jobb társadalmi erőforrások elérésében (a C1 a C2-vel 

szemben) (a pozíciók erejének tétele). 

C. A gyenge kötés (C1) előnye az erős kötéssel (C2) szemben (a kötések erejének tétele). 

Az eddig összegyűlt empirikus tényanyag (Ensel, 1979; Lin, Ensel és Vaughn 1981; Lin, Vaughn és Ensel, 

1981; Hurlbert és Marsden, 1985; De Graaf és Flap, 1986; Lin és Dumin, megjelenés alatt) messzemenően 

alátámaszt a három hipotézis közül kettőt: a társadalmi erőforrások hipotézisét és a pozíciók erejének hipotézi 

sét. A jobb származásúak a munkakeresés során általában megtalálják azokát, akik jobb erőforrásokat 

biztosíthatnak, másfelől ha valaki olyanokkal teremt kapcsolatot, akik jobb erőforrásokat biztosíthatnak, akkor 

ez növeli annak valószínűségét, hogy jobb munkát tud találni. Ezek az összefüggések még akkor is érvényesek, 

ha figyelembe vesszük a szokásos státuselérési változókat (például az iskolázottságot és az első munkahely 

státusát). Ezeket az eredményeket, mint azt Hurlbert és Marsden kimutatta, nem befolyásolja, hogy a vizsgálat 

csak olyanokra terjedt ki, akik a munkakeresés során interperszonális kapcsolatokat vettek igénybe. 

A tényanyag azonban nem egyértelmű a (gyenge) kötések hipotézisét illetően. Lin és munkatársai például 

találtak arra mutató tényanyagot, hogy a gyengébb kötések jobb erőforrásokkal rendelkezőkkel hozták 

kapcsolatba a munkát keresőket, míg Hurlbert és Marsden (1985) nem talált bizonyítékot erre. 

Lehet, hogy a különböző kutatási eredmények a két exogén változó – a pozíció ereje és a kötések ereje – közötti 

interakciónak tulajdoníthatók. Lin és mások úgy találták, hogy minél inkább közelít a származási pozíció a 

legfelső szinthez, annál jobban csökken a gyengébb kötések használatának az előnye az erősebb kötések 

használatával szemben. Lin, Ensel és Vaughn (1981) feltételezte, hogy a gyengébb kötések hatásának van egy 

felső határa. A hierarchikus struktúra tetején semmi előny nem származik a gyengébb kötések használatából, 

mivel az ilyen kötések valószínűleg alacsonyabb rendű pozíciót s így alacsonyabb rendű erőforrásokat 

eredményeznek. Hurlbert és Marsden azonban arra is talált bizonyítékot, hogy az alacsonyabb származásúaknak 

nem volt több hasznuk abból, ha a jobb erőforrások megszerzése során gyengébb kötésekkel rendelkezőkkel 

léptek kapcsolatba, mint ha erősebb kötésekkel rendelkezőkkel vették volna fel a kapcsolatot. Feltéve, hogy a 

pozíció ereje és a kötés ereje között csupán a legeslegmagasabb és a legeslegalacsonyabb származási pozíció 

esetében jön létre interakciós hatás, érdemes elgondolkodni azon, hogy miért jön létre ilyen interakció. A dolgot 

nem olyan nehéz megmagyarázni a hierarchia csúcsához közeli pozíciók esetében. Nehezebb azonban 

megérteni, hogy a hierarchia aljához közeli pozíciók miért húznak inkább hasznot a gyenge kötésekből, mivel az 

elmélet azt állítja, hogy a jobb társadalmi erőforrások ilyen kapcsolatok általi megszerzésének nagyobb 

valószínűséggel kell igaznak lennie a hierarchikus társadalmi struktúrában legalacsonyabb pozíciókat elfoglalók 

esetében. 

                                                                                                                                                                                     
munka- és egyéb típusaiban. Az elmélet piramis-feltételezéséből deduktívan kikövetkeztethető ilyen strukturális előnynek egyértelmű hatása 
van akkor, amikor az egyén végül is hozzákezd az álláskereséshez. 
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Ami az elméleti megfogalmazásból kimaradt, az annak vizsgálata, hogy milyen strukturális paraméterek 

határozzák meg a pozíció ereje és a kötések ereje közötti kölcsönhatást. Körvonalaznunk kell, hogy milyen 

előzetes megállapításokat tehetünk a pozíció ereje által reprezentált strukturális kényszerek és a gyenge kötések 

ereje által reprezentált egyéni cselekvés viszonylagos jelentőségét illetően. 

Ezek a meggondolások vezettek a strukturális paraméterek kutatásához és a tételekre gyakorolt hatásuk 

felméréséhez. Tanulmányunk hátralévő részében körvonalazni fogunk egy strukturális paraméteregyüttest, 

amelyek variálásával tovább pontosíthatjuk a két elméleti tétel hátterét. 

Itt két fogalom némi magyarázatra szorul. Úgy vélem, hogy egy társadalmi struktúra különböző szintekből áll, 

amelyek mindegyike strukturálisan ekvivalens pozíciók együttesét foglalja magában. Ezek elsősorban a 

hasonlóan értékes erőforrások szintjei, Másodsorban pedig, a hasonló életmód, attitűd, valamint más kulturális 

és pszichológiai tényezők alapján egyénértékűek. A „szint‖ és a „pozíció‖ kifejezést itt szinonimaként 

használjuk. A státuseléréssel ugyancsak a társadalmi mobilitás önkéntes jellegére kívánunk utalni. A munkával 

való elégedetlenségnek, az alternatívák hiányának vagy az egyéb „nyomasztó‖ tényezőknek tulajdonítható 

kényszerű társadalmi mobilitást figyelmen kívül hagytuk. Mint Granovetter (1986) kimutatta, az önkéntes 

társadalmi mobilitás általában bérnövekedést eredményez. Hasonlóképpen azt állíthatjuk, hogy az önkéntes 

társadalmi mobilitásnak tudható be a státuselérés előforduló eseteinek többsége. Az alábbi fejtegetésekben 

egyaránt foglalkozunk a státuselérés bizonyos meghatározott és az önkéntes társadalmi mobilitás általános 

folyamataival. 

4.3. 3. A strukturális paraméterek és hatásaik 

A hierarchikus struktúra, véleményem szerint, négy fő paramétervariációval és -permutációval írható le: 1) a 

hierarchia szintjeinek számával ( szintdifferenciál), 2) a hierarchiában helyet-foglalók (abszolút és relatív 

számának) eloszlásával az egyes szintek között ( méretdifferenciál), 3) a rendelkezésre álló értékes erőforrások 

(abszolút és relatív mennyiségének) eloszlásával az egyes szintek és az azokon helyet foglalók között ( 

erőforrás-differenciál), valamint 4) a struktúrában helyet foglaló egyének és erőforrások összegével. Az első és 

az utolsó paramétert az egész struktúrára vonatkozóan számítjuk ki, míg a második és a harmadik paraméter 

akár az egész struktúrára, akár annak egyes részeire vonatkozóan kiszámítható. 

A társadalmi erőforrások hipotézisének, a társadalmi erőforráselmélet tételének általában véve érvényesnek kell 

lennie e paraméterek variálásától függetlenül. Mindaddig, amíg a struktúra hierarchikus, a jobb társadalmi 

erőforrásokhoz való hozzájárulás és azok használata várhatólag bármely strukturális variáció esetén elősegíti a 

státuselérést. A pozíció és a kötések erejének hatásával kapcsolatos másik két hipotézis azonban további 

pontosításra szorul a strukturális paraméterek variációit illetően. A következő szakaszokban leírjuk az egyes 

paramétereket, és felmérjük variációiknak a két tételre gyakorolt hatását. Az egyszerűség kedvéért a két tételt 

pozicionális hatásnak (az eredeti pozíció ereje) és kötéshatásnak (a gyengébb kötések ereje) nevezzük. Itt sem 

szabad megfeledkeznünk a strukturális kényszerek domináns hatásáról. A pozíció erejének viszonylag erősebb 

hatást kell gyakorolnia a struktúrában mindenütt, mint a kötések ereje, bár mindkét tényező változhat a struktúra 

különböző részeiben. 

4.3.1. A szintdifferenciál 

Először: a hierarchikus struktúra szintjeinek számával írható le. A szint olyan társadalmi pozíciók együtteseként 

definiálható, amelyek egy főre számítva hasonló mértékben rendelkeznek erőforrásokkal és hasonló mértékben 

jutnak hozzá a társadalmi erőforrásokhoz. A foglalkozási struktúrában például a legdurvább megkülönböztetés 

az egy adott társadalomban konszenzus révén kialakított foglalkozási besorolásokon alapul. Az egyes ilyen 

besorolások azonban a követelmények kombinációin alapulhatnak, amelyek között található bizonyos 

szakértelem mértéke és megléte, egy iparágon belüli elhelyezkedés, valamint az erőforrások. Jobb 

megkülönböztetéshez juthatunk az azon erőforrásokkal való rendelkezés és az azon társadalmi erőforrásokhoz 

való hozzájutás empirikus vizsgálata alapján, amelyeket az egyes foglalkozási pozíciók birtokolnak. Az 

egyenértékű pozíciók összessége alkotja azután a struktúra egy-egy szintjét.7 

A variációt két elméleti szélső eset meghatározásával írhatjuk le. 

                                                           
7Breigernek a foglalkozások osztályhierarchiáját taglaló műve (1981) a mobilitások belső homogenitásának és külső heterogenitásának elvén 

nyugszik. Az osztályozási rendszert tehát a mobilitási sémákból, nem pedig az erőforrásokból és a társadalmi erőforrásokból vezette le. Úgy 

vélem, hogy messzemenő megfeleltetést tapasztalunk az ebből következő, a mobilitási és az erőforrás-kritériumokon alapuló empirikus 
osztályozásokban. Elméleti és tautologikus okokból szükséges az erőforrás-alapú hierarchiák empirikus levezetése és bemutatása. 
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Az egyik szélső esetben csak két szintje van a struktúrának, a másikban pedig annyi szint van, ahányan helyet 

foglalnak a struktúrában. A kétszintű rendszerben azt várhatjuk, hogy az kasztrendszerre fog emlékeztetni, ahol 

az egyik szint rendelkezik vagy az összes, vagy a legtöbb értékes erőforrással, a másiknak pedig semmi vagy 

csak kevés jut. A pozicionális hatásnak tehát itt kell a legerőteljesebben érvényesülnie. A sokszintű rendszerben 

a szintek megkülönböztetése csökkenti az értékes erőforrások viszonylagos egyenlőtlenségét, s ezzel a 

pozicionális hatást az egyes szintek között. Azt várhatjuk tehát, hogy a szintek száma negatív összefüggésben áll 

a pozicionális hatással. 

A kétszintű struktúra minimális mértékűre szorítja le az interakciókat a szintek között, csökkentve annak a 

lehetőségét, hogy gyenge kötéseket találjanak és használjanak fel. A sokszintű struktúrában viszont Maximális 

mértékű a gyengébb kötésekhez való hozzájutás lehetősége. Ezzel nem akarjuk tagadni, hogy a gyenge kötések 

hatásának még a kétszintű rendszerben is jelen kell lennie, amennyiben ilyen kötések jönnek létre. A 

kasztjellegű rendszerben azonban nehéz ilyen kötéseket kialakítani és kihasználni, mivel a felsőbb szinteken 

helyet foglalóknak nem sok szükségük van arra, hogy reagáljanak valamely alsóbb szinten helyet foglalók által 

felajánlott kapcsolatokra. Azt várhatjuk tehát, hogy a struktúra szintjeinek száma pozitív összefüggésben van a 

kötéshatással. Ezt az összefüggést a 2. ábrán mutatjuk be. 

A struktúra szintjeinek száma tehát ellentétes következményekkel jár a strukturális kényszerekre és az egyéni 

cselekvésre nézve. A kétszintű rendszerben a strukturális kényszer a legerősebb mértékű, s kevés lehetőséget 

kínál az egyéni cselekvés hatásainak érvényesülésére. A másik szélső esetben a sok szint megkülönböztetése a 

struktúrán belül csökkenti a strukturális kényszert, és több lehetőséget kínál, az értékes erőforrások 

megszerzését célzó egyéni cse lekvésre. Ezek a hatások összhangban állnak azzal az általános jellegű empirikus 

megfigyeléssel, hogy a társadalmi mobilitás összefügg az adott foglalkozási struktúra vagy munkaerőpiac 

fokozataival, vagyis szintjeinek számával. Ezek az alhipotézisek ahelyett, hogy az ilyen összefüggést kizárólag 

strukturális szempontok alapján igyekeznének megmagyarázni, azt állítják, hogy a nagyobb társadalmi 

mobilitást egyrészt a strukturális kényszer oldódása, másrészt a cselekvésre vonatkozó nagyobb választási 

lehetőségek idézik elő a sokszintű struktúra egyes szintjei között. 

 

                                    kis kötésráhatás                                                                  nagy kötésráhatás 

2. ábra: A szintdifferenciál és a kötés viszonylagos jelentőségének hatása 

Ezek a hatások azonban azt feltételezik, hogy vagy az egyes szinteken helyet foglalók száma azonos, vagy pedig 

a számbeli eltérésnek nincs semmiféle hatása. A legtöbb hierarchikus struktúrában ez nem áll. Az alábbiakban 

megvizsgáljuk a különböző szinteken helyet foglalók viszonylagos számának összefüggését a pozicionális és a 

kötéshatásokkal. 
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4.3.2. A méretdifferenciál 

Másodszor: azt várhatjuk, hogy az egyes szintek viszonylagos méretének, valamint az azokon helyet foglaló 

személyek számának eltérései befolyásolják a pozicionális és a kötéshatást. Ezeket a hatásokat a két szélső 

helyzet vizsgálatával is megvilágíthatjuk. Az egyik szélső esetben minden szinten azonos számú személy foglal 

helyet, a másik szélső helyzetben pedig minden szinten különböző számú személy, s viszonylagos számuk a 

struktúrában alulról felfelé haladva csökken. A most következő fejtegetésben a szintek számát változatlannak 

vesszük. A könnyebbség kedvéért elégséges számú szintet feltételezünk ahhoz, hogy mind pozicionális, mind 

kötéshatások felléphessenek. 

Az egyenlő méretű struktúrában a heterofilikus interakció lehetősége a struktúrában helyet foglaló minden 

személy számára maximális mértékű, azaz a struktúrában helyet foglaló minden személynek egyenlő lehetősége 

van kapcsolatba kerülni egy különböző szinten lévő személlyel. Blau a csoportközi kapcsolatokról adott 

elemzésében (Blau, 1985; Blau és Schwartz, 1984) azt a hipotézist állítja fel, hogy egy két csoportot érintő 

interakciós helyzetben a csoportközi kapcsolat nagyobb mértékű a kisebb méretű csoport esetében (azaz annak 

valószínűsége, hogy az A csoport egy tagja a B csoport egy tagjával kerül kapcsolatba, az A csoport méretének 

a B csoport méretéhez viszonyított csökkenésével nő). 

Ha feltételezzük, hogy egy hierarchikus struktúrában a viszonylagos méretek á csúcs felé közeledve általában 

csökkennek, akkor ebből az következik, hogy az egy alacsonyabb (és feltehetőleg nagyobb méretű) szint 

(például a B csoport) által egy magasabb (és feltehetőleg kisebb méretű) szinttel (például az A csoporttal) 

szemben kezdeményezett csoportközi kapcsolat a viszonylagos méretek különbségének növekedésével csökken. 

Másfelől a viszonylagos méretek különbségének csökkenésével nő az ilyen felfelé irányuló kapcsolatok 

gyakorisága. Azt állíthatjuk tehát, hogy abban a szélső esetben, amikor az összes hierarchikus szinten, hasonló 

számú személy foglal helyet, ez maximális lehetőséget jelent az összes szint közötti heterofilikus interakciók 

számára, s így egyenlő lehetőséget a státuselérésre. Más szavakkal: az egyéneknek minden szinten egyenlő 

lehetőségük van arra, hogy felfelé mozduljanak el a hierarchikus létrán. Ez nem jelenti azt, hogy a struktúrában 

mindenkinek egyenlő lehetősége lesz ugyanazt a magasabb státust elérni, hanem azt, hogy a struktúrában 

betöltött kezdeti pozíciótól függően minden személynek egyenlő lehetősége van interakcióba lépni egy valamely 

más szinten helyet foglaló személlyel és felfelé elmozdulni a hierarchikus létrán. 

Az egyes szinteken helyet foglalók számbeli különbségének növekedése gátolja a szintek közötti felfelé irányuló 

kapcsolatokat. A szinteken belüli interakciós lehetőségek a szintek közötti méretdifferenciál növekedésével 

nőnek, mivel a nagyobb méretű szinteken helyet foglalók legtöbbje általában az ugyanazon a szinten helyet 

foglaló más személyekkel lép interakcióba. Feltételezve, hogy a viszonylag kisebb méretű szintek 

hierarchikusan magasabban helyezkednek el a struktúrában, a szintek között az alacsonyabb szinteken 

elhelyezkedők által kezdeményezett interakciók viszonylagos hiánya csökkenti a gyengébb kötések potenciális 

valószínűségi hatásait. Azt várhatjuk tehát, hogy a méretdifferenciál negatív összefüggésben áll a kötéshatással. 

Ezt az összefüggést a 3. ábrán mutatjuk be. 

 

                            a szintek azonos                                                                                      a szintek különböző 

                            méretűek                                                                                                  méretűek 
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                            nagy kötésráhatás                                                                                      kis kötésráhatás 

     

3. ábra: A méretdifferenciál és a kötéshatás viszonylagos jelentősége 

Az olyan helyzetben azonban, amikor egy alacsonyabb szint a viszonylag kisebb méretű, ez a várakozás nem 

igazolódik. Egy ilyen struktúrában nagyobb az esélye annak, hogy az alacsonyabb szinten helyet foglalók 

viszonylag nagyobb számú kapcsolatot létesítenek egy felsőbb szinten helyet foglalókkal, ami viszont növeli az 

e felsőbb szint felé irányuló mobilitás lehetőségét. Egy olyan struktúrában például, amelyben a földműveléshez 

kötődő szinteken viszonylag kevesebben foglalnak helyet, mint amennyi a földműveléshez nem kötődő 

kékgalléros szektorokban helyet foglalók száma, a kötéshatásnak viszonylag erősnek kell lenni a státuselérési 

folyamatban. 

Ami a pozicionális hatást illeti, az egyes szinteken helyet foglalók számában mutatkozó különbségek pozitív 

hatással bírnak. A méretdifferenciál növekedésével nő a szinten belüli interakciók száma a nagyobb méretű és 

feltehetőleg alacsonyabban lévő szinten elhelyezkedők között. Ezek a szinteken belüli interakciók erősítik a 

pozicionális hatást. 

A dolog paradox voltát az adja, hogy a méretdifferenciál növekedésével nő annak viszonylagos lehetősége is, 

hogy az ezeken a kisebb méretű szinteken helyet foglalók kapcsolatba lépnek a nagyobb méretű szinteken helyet 

foglalókkal. Egy hierarchikus struktúrában, ahol a struktúra általában piramisszerű (minél magasabb a szint, 

annál kevesebben foglalnak rajta helyet), minél közelebb van az adott szint a csúcshoz, annál nagyobb tér 

kínálkozik a szintek közötti kapcsolatteremtésre az azon helyet foglalók számára; ezek azonban, a státuselérést 

tekintve mégsem a heterofilikus interakciókból húznak hasznot, hanem az ugyanazon a szinten megvalósuló 

kapcsolatokból. A struktúra alján vagy az ahhoz közeli szinteken viszont az olyan itt helyet foglalók esetében, 

akiknek a státuseléréshez heterofilikus interakciókra van szüksége, az ilyen lehetőséget strukturálisan korlátozza 

a szintjük nagy mérete. 

4.3.3. Az erőforrás-differenciál 

A hierarchikus struktúra harmadik jellemző vonása az erőforrások differenciált eloszlása az egyes szintek 

között. A szintdifferenciált ezért leírhatjuk az erőforrások eloszlásával, valamint a szinteken helyet foglalók 

számával is. Az erőforrás-differenciált kiszámíthatjuk az erőforrásoknak egy társadalmi struktúrán belül a 

szintek között mutatkozó eltéréseit illetően, vagy úgy, hogy két szint között végzünk összevetést. Egy társadalmi 

struktúra leírása esetében az erőforrás-differenciál a minimálistól (amikor az erőforrás-differenciál minden 

szomszédos szintpár esetében ugyanaz) a nagyig (amikor erőforrás-differenciál minden szomszédos szintpár 

esetében különböző) terjedhet. Az előbbi esetben azt mondjuk, hogy a szintek egyenlő távolságra vannak az 
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erőforrások tekintetében'. Az utóbbi esetben feltételezzük, hogy a differenciál a struktúra aljától a csúcs felé 

haladva nő. Azaz minél magasabban vagyunk a struktúrában, annál nagyobb az erőforrás-differenciál két 

szomszédos szint között, ahol is a magasabb szint egy főre számítva sokkal több erőforrással rendelkezik, mint 

az alacsonyabb. Bár ennek a feltevésnek az empirikus vizsgálata még várat magára, alapját az az elméleti érv 

adja, amely szerint az egy adott erőforrás-mennyiség által nyújtott határösztönzés vagy határjutalom a 

hierarchikus struktúra csúcsa felé haladva csökken. Ezért azt várhatjuk, hogy a csúcs felé haladva növekvő 

erőforrás-mennyiség biztosítja ugyanazt a fokú ösztönzést vagy jutalmazást. 

Azt várhatjuk, hogy az egyenlő távolságokkal jellemzett struktúra növeli a kötéshatás lehetőségét. Heterofilikus 

kötéseket egyforma valószínűséggel kezdeményeznek az egyes szinteken. Az egyenlőtlen távolságokkal 

jellemzett struktúrában viszont az alacsonyabb szinteken elhelyezkedők számára nehezebbé válik a szintek 

közötti erőforrás-távolságok leküzdése, különösen a struktúra csúcsa felé. Azt várhatjuk tehát, hogy az 

erőforrás-differenciál negatív összefüggésben áll a kötéshatással. Ezt az összefüggést a 4. ábrán mutatjuk be. 

 

                    különböző erőforrások                                                                    hasonló erőforrások 

                    az egyes szinteken                                                                        az egyes szinteken 

     

 

                kis kötésráhatás                                                                nagy kötésráhatás 

4. ábra: Az erőforrás-differenciál és a kötéshatás viszonylagos jelentősége 

A pozicionális hatás esetében ennek az ellenkezője kell hogy igaz legyen. Az erőforrás-differenciál 

növekedésével egyre fontosabbá válik a származási pozíció a státuselérés során. Egy nagy erőforrás-

differenciállal jellemzett struktúrában nehéz bármely felfelé irányuló mobilitás. Egy ilyen rendszerben azonban, 

amikor mégis végbemegy a felfelé irányuló mobilitás, az elmozdulás a származási pozíciónak, nem pedig a 

gyengébb kötések felhasználásának tulajdonítható. Ha a struktúra egyenlő távolságokkal jellemzett; akkor a 

pozicionális hatásnak viszonylag nagynak kell lennie. 

Ha ez a hipotézis megállja a helyét, akkor ebből két következtetés adódik bármely adott empirikus struktúrára 

nézve. Először, mivel a hierarchikus struktúra értelemszerűen az erőforrások szerint rangsorolja a szintjeit, azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy a szintek közötti interakciók az egymással szomszédos szintek között a 

leggyakoribbak, és megritkulnak két szint között attól függően, hogy milyen távol esnek egymástól a 

struktúrában. Azt jósolhatjuk tehát, hogy a társadalmi mobilitásnak az egymással szomszédos szintek között kell 

a legvalószínűbbnek lennie. 

Továbbá a szintek közötti interakciók attól függően gátoltak, hogy mekkora a két szint egy főre jutó 

viszonylagos erőforrás-mennyiségei közötti különbség: az egymással szomszédos szintek közötti interakciók az 

erőforrás-differenciál növekedésével gyérülhetnek, illetve meg is szűnhetnek. Az olyan struktúrában, amelyben 
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az erőforrás-differenciál a csúcs felé haladva nő, azt jósolhatjuk, hogy a társadalmi mobilitás ebben az irányban 

nehezebbé válik. A struktúra legalján viszont a szintek közötti erőforrás-differenciál égészen jelentéktelen lehet, 

s így a szintek közötti interakciók számottevőek. 

Ezeknek az eltéréseknek az egyik érdekes vonatkozása, hogy a státuselérés szempontjából bármely interakcióra 

nézve érvényes következménnyel járnak. Az eddigi fejtegetésekből már kitűnhetett, hogy a felsőbb szintek felé 

közeledve sok előny származik a szintek közötti (felfelé irányuló) interakciók kezdeményezéséből, mivel az 

erőforrás-differenciál miatt sokkal többet lehet nyerni. Az ilyen kezdeményezéseket azonban kisebb 

valószínűséggel viszonozzák, mivel a felsőbb szinteken helyet foglalók sokkal kevesebbet nyerhetnek az alsóbb 

szinteken helyet foglalókkal való interakciókból. Ennek eredményeként kevésbé gyakoriaknak kell lenniük a 

szintek közötti interakcióknak, s általában véve kisebb hatást gyakorolnak az ilyen interakciók, mivel a felsőbb 

szinteken helyet foglalók esetében kevésbé valószínű, hogy viszonoznák az alsóbb szinteken helyet foglalók 

által kezdeményezett cselekvéseket. Amikor azonban az interakciók sikeresek, valószínűleg 'döntően a 

pozicionális hatásnak tulajdoníthatóan, akkor nagymértékben kifizetődőnek kell lenniük a munkát keresők 

számára. A hierarchia alján viszont csak csekély előny vagy egyenesen hátrány származik a szintek közötti 

interakciókból, mivel kicsi az erőforrás-differenciál. Ezért, bár azt várhatjuk, hogy gyakran kerül sor a szintek 

közötti interakcióra, az ilyen interakciók azonban nem járnak jelentős előnnyel a bennük részt vevők számára. 

4.3.4. A struktúrában helyet foglaló személyek és az erőforrások összessége 

A társadalmi struktúra utolsó jellemző vonása az egész struktúrában helyet foglaló személyek számával és az 

erőforrások abszolút mennyiségével kapcsolatos. A „kritikus tömeg‖ kifejezést használjuk itt az egy struktúra 

abszolút népesség- és erőforrás-mennyiségeivel kapcsolatos minimális követelmények jelölésére. A minimális 

követelmények változhatnak attól függően, hogy mekkora a népességek és az erőforrások viszonylagos mérete 

abban a külső környezetben, amellyel interakcióba lépnek. Mindazonáltal az abszolút számok fontos jellemzői 

egy struktúrának. A struktúrán belüli társulásokat nagyon nagy mértékben befolyásolják az erőforrásokkal 

kapcsolatos kényszerek, valamint a külső környezetben lévő lehetőségek. Elemzésünket tehát ki kell 

terjesztenünk arra a nagyobb struktúrára, amelynek az eddig vizsgált kezdeti struktúra csupán alstruktúrája. 

Annak érdekében például, hogy megismerhessük a társadalmi mobilitást egy bizonyos munkaerőpiacon, 

elemeznünk kell az adott szegmens strukturális paramétereit. Az elemzést azonban végső soron ki kell 

terjesztenünk más szegmensek vizsgálatára is, hogy így felmérhessük a szegmensek közötti viszonylagos 

mobilitási sémákat. A nagyobb struktúra esetében hasonló paraméterek (a szintdifferenciál, a méretdifferenciál 

és az erőforrás-differenciál) használhatók fel a lehetséges szegmensközi mobilitás vizsgálatára. E részek 

semmiféle további kimunkálására vagy kiterjesztésére nincs szükség ebben a dolgozatban. 

4.4. 4. A struktúrával és az egyénekkel kapcsolatban levonható 
következtetések 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a strukturális paraméterek vizsgálata lehetővé tette számunkra azon 

feltételeknek a meghatározását, amelyek között a pozicionális hatás és a kötéshatás változhat. Az ideáltipikus 

esetben a pozicionális hatásnak akkor kell maximálisnak lenni, amikor a struktúra 1) minimális számú szintet, 2) 

a szintek között, a rajtuk helyet foglaló személyek számát illetően nagy differenciált és 3) a szintek között, az ott 

található erőforrásokat tekintve nagy differenciált tartalmaz. A kötéshatásnak akkor kell maximálisnak lennie, 

amikor a struktúra 1) sok szintű, 2) a szintek között, a rajtuk helyet foglalók számát illetően kis differenciált és 

3. a szintek között, az ott található erőforrásokat tekintve kis differenciált mutat. Ismét csak nem szabad 

megfeledkeznünk arról, hogy még abban az esetben is a pozicionális hatás a meghatározó, amikor a kötéshatás a 

legerősebb. 

A pozicionális hatást úgy tekinthetjük, mint a strukturális hatások indikátorát, a kötéshatás (különösen a gyenge 

kötések használata) pedig az egyéni cselekvések következményeire utal. Mint azt korábban már kifejtettük, az 

interakciók normatív módja homofilikus jellegű, hasonló társadalmi-gazdasági jellemzőkkel rendelkező 

résztvevőkre terjed ki. A gyengébb kötések használata viszont általában olyan interakciókat eredményez, 

amelyekben eltérő társadalmi-gazdasági jellemzőkkel rendelkezők vesznek részt. A heterofilikus interakciók 

nem teljesen hiábavalók a magasabb státusszintekről származó résztvevők számára, mivel ezt követően 

szolgálatokat kérhetnek, illetve követelhetnek az alacsonyabb szintekről származó résztvevőktől. Mindazonáltal 

az ilyen interakciók kezdeményezése és létesítése cselekvést és erőfeszítést jelent az alacsonyabb szinten helyet 

foglaló személy részéről. Ebben az összefüggésben szemlélve a fenti elvek teoretikus következményekkel járnak 

a strukturális kényszerek és az egyéni cselekvések viszonylagos hatásait illetően, továbbá egy stabil társadalmi 

struktúrán belül végbemenő vertikális (heterofilikus) és horizontális (homofilikus) interakciók közötti dinamikus 

egyensúly vizsgálatára ösztönöznek. Ezeket a következményeket tekintjük át röviden az alábbiakban. 
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4.4.1. Strukturális kényszerek versus társadalmi erőforrások 

Az elmélet azokat a strukturális feltételeket írja le, amelyek között a strukturális kényszerek és az egyéni 

cselekvések befolyásolják a társadalmi mobilitást, ezért releváns a strukturális versus cselekvési hatásokról 

folyó vita szempontjából. Hasznos tehát, ha a jelenlegi elméletet ennek az általános fejtegetésnek a fényében 

vesszük szemügyre. 

Napjaink szociológiájában a strukturális szemlélet dominál. Az utóbbi három évtizedben végbement elméleti 

fejlődés és empirikus tevékenység a strukturális megközelítést támasztotta alá és vitte előre. Az itt bemutatott 

elmélet nem áll szemben azzal a felfogással, hogy a strukturális hatások a meghatározók. Azt állítja továbbá, 

hogy például a pozicionális hatás az egész struktúrán belül viszonylag fontosabb, mint a kötéshatás. A 

strukturális paraméterek pontosítása azonban lehetővé teszi annak feltárását, hogy az egyéni cselekvések hol és 

mennyiben válnak lehetővé és jelentőssé. Az alább következő fejtegetésekben további figyelmet szentelünk az 

ezen elmélet és néhány kiválasztott domináns strukturális elmélet közötti viszonynak. 

Blau heterogenitás- és egyenlőségelmélete, valamint Emerson és munkatársai függőségi elmélete jól példázza a 

strukturális szemléletet. Dióhéjban összefoglalva (1977; Blau és Schwartz, 1984; Blau, 1985) azt állítja, hogy a 

csoportok közötti társulások mértékét az határozza meg, hogy egy dimenzió (attribútum) miként oszlik meg, és a 

változók száma miként tér el egy népesség csoportjai között. Amikor egy dimenzió eloszlása eltér néhány 

„nominális" vagy „graduális" csoport között, az ilyen heterogenitás (a nominális csoportok esetében) és 

egyenlőtlenség (a graduális csoportok esetében) elősegíti a csoportok közötti kapcsolatokat. Az ilyen 

heterogenitást és egyenlőtlenséget sok dimenzióban (attribútum szerint) vizsgálhatjuk. A különböző 

heterogenitások és egyenlőtlenségek közötti megfelelés mértéke ugyancsak befolyásolja a csoportok közötti 

kapcsolatokat. Amikor a különböző jellemzőbeli különbségek nagymértékben összefüggenek (konszolidáltak), 

akkor a csoportok közötti kapcsolatoknak erőteljeseknek kell lenniük. 

Az itt előadott elméletet úgy tekinthetjük, mint Blau elméletének a kidolgozását és kiterjesztését. Az alábbi 

részmegállapítások a két elmélet közötti különbségek összevetéséből szűrhetők le. 

Először, az itt előadott elmélet a társadalmi cselekvések két típusára összpontosítja a figyelmet: 1) az értékes 

erőforrások megszerzését célzó instrumentális cselekvésekre, és 2) az értékes erőforrások megtartását célzó 

expresszív cselekvésekre. Bár a jelen dolgozatban szereplő fejtegetések kifejezetten a státuseléréssel és a 

mobilitással, valamint ennek megfelelően az instrumentális cselekvéssel foglalkoznak, az instrumentális és az 

expresszív cselekvések megkülönböztetése középponti szerepet játszik az elméleti struktúrában, és közvetlen 

következményekkel jár az interakciós sémákra nézve. A kapcsolatteremtési sémák eltérnek az instrumentális, 

illetve az expresszív interakciók esetében (lásd Lin, 1982, 1983). Azt várhatjuk, hogy a vertikális (heterofilikus) 

cselekvések és interakciók hatékonyak instrumentális célokra, míg a horizontális (homofilikus) cselekvések és 

interakciók expresszív célok esetében eredményesek. Blau megfogalmazásában a két cselekvési típus 

vegyülékével van dolgunk, ahol is a fő hangsúly talán az utóbbira esik. A csoportközi házasság például 

elsősorban expresszív jellegűnek tekinthető; mégis vannak olyan körülmények, amikor a házasság 

instrumentális aspektust is felvesz. A két cselekvési típus pontosításának potenciálisan ellentmondó empirikus 

eredményeket kell megvilágítania. Azt állíthatjuk, hogy Blau elméletének viszonylag érvényesebbnek kell 

lennie az expresszív célokat szolgáló interakciók kategóriája esetében. 

Másodszor, a csoportokat és a pozíciókat meghatározó fő elemek különböznek a két elméletben. Bár mindkettő 

feltételezi, hogy ezekhez az elemekhez konszenzus útján kell eljutni, eltérő az álláspontjuk az alapvető 

kritériumot illetően. Blaunál az emberek a jellemzőket veszik figyelembe társadalmi kapcsolataikban. Az itt 

előadott elmélet szerint viszont az erőforrásokat. Míg Blau meggyőzően érvel amellett, hogy a jellemzők azon 

hatásán alapuló használata, amelyet a társadalmi viszonyokra mikroszinten gyakorolnak, nem szükségképpen 

befolyásolja az ebből eredő csoportközi viszonyokat, az itt előadott elméletben használt erőforrás-kritérium nem 

tartalmaz ilyen fogalmi tautológiát. Blau újabb írásaiban (például 1985) felismerte az erőforrások jelentőségét a 

jellemzők meghatározásában. Megoldhatja talán a problémát, ha módosítjuk a jellemzők definícióját. 

A csoportok, illetve pozíciók meghatározásában alkalmazott eltérő kritériumok egy további következménye, 

hogy Blau elmélete a rangsorba nem állított és a rangsorba állított csoportokra egyaránt vonatkozik, míg az itt 

előadott elmélet egy olyan hierarchikus struktúrát feltételez, amely rangsorba állított pozíciókon alapul. Az itt 

előadott elméletben az értékes erőforrásoknak azok a különböző mennyiségei, amelyekkel az egyes szintek 

rendelkeznek, meghatározó tényezői egy adott társadalmi struktúrának. A szintek ezért hierarchikus 

elrendezésűek. 
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Ez a társadalmi struktúra szűkebb felfogása. E megközelítésnek az az előnye, hogy elkerüli a kategóriaváltozók 

rangsorolásával kapcsolatos további vitákat. Az etnikum és a vallás kategóriája egyes társadalmi rendszerekben 

rangsorba állítható, másokban azonban nem. Az itt előadott elmélet esetében az értékes erőforrásoknak 

osztályozhatóknak kell lenniük, még ha néhányuk társadalmi kategóriákat reprezentál is (például a faj és a nem). 

Amennyiben konszenzusos alapon egy társadalmi rendszer számára értékes erőforrásoknak tekintik őket, a 

hierarchia alapjául szolgálnak a struktúrában. Mint arról másutt már említést tettem (Lin, 1982, 1983, 1986), a 

struktúrának ez a hierarchikus felfogása még az expresszív cselekvések esetében is segít előrejelzéseket 

megfogalmazni a szinteken belüli vagy szintek közötti cselekvések és interakciók sémáit illetően. Ez a 

pontosítás hozzájárulhat a csoportközi kapcsolatok differenciál-sémáinak kidolgozásához. Azt állíthatjuk 

például, hogy amikor a kategóriaváltozók értékes erőforrásokat reprezentálnak egy adott társadalmi rendszerben, 

a heterogenitás-hipotézis és az egyenlőtlenség-hipotézis egyaránt érvényes lehet, míg más kategóriaváltozók 

esetében eltérés mutatkozhat közöttük. 

Végül Blau az egyének számának eloszlásában tapasztalható eltéréseket tekinti a strukturális különbségek fő 

forrásának. Mind a heterogenitáselv, mind az egyenlőtlenségelv esetében a népességnek a különböző kategóriák, 

illetve státusok közötti eloszlási módja befolyásolja a csoportközi kapcsolatokat. Bár Blau az alcsoportok 

számát is befolyásoló tényezőként azonosította, műve nagy részében azt feltételezi, hogy az alcsoportok száma 

standardizálható az összehasonlító elemzés szempontjából (1985: 10-11.) Más szavakkal, elmélete általában 

konstansként kezeli az alcsoportok számát. 

Az itt előadott elmélet külön-külön strukturális paraméterekként mutatja ki a szintdifferenciált és a 

méretdifferenciált, valamint az erőforrás-differenciált. A heterogenitás- és az egyenlőtlenséghatás ezért, mint azt 

Blau állítja, tovább pontosítható és pontosítandó mind a szintek (illetve csoportok) számában, mind a rajtuk 

(illetve bennük) helyet foglalók számában tapasztalható eltéréseknek megfelelően. Ha például egy piramis alakú 

struktúrát egy fordított piramis alakú struktúrával hasonlítunk össze, akkor az egyenlőtlenség-koefficiens 

hasonló lehet, a szintközi (csoportközi) kapcsolatok azonban drasztikusan eltérhetnek. Mint arra már korábban 

rámutattunk, fordított piramis alakú struktúrák empirikusan talán nem is léteznek, de a legtöbb struktúrának 

vannak olyan részei, ahol az alacsonyabb szinten kevesebben foglalnak helyet, mint a vele közvetlenül határos 

felsőbb szinten (például mezőgazdasági versus szolgáltatási szektorok). Az ilyen struktúrák, illetve alstruktúrák 

esetében azt várhatjuk, hogy a szintközi (csoportközi) kapcsolat eltér a szokásostól, ahol a felsőbb szinten 

viszonylag kevesebben foglalnak helyet. Hasonlóképpen, bár két struktúra a szintjei és a rajtuk helyet foglalók 

tekintetében hasonló differenciált mutat, az erőforrás-differenciáljuk eltérő lehet, s ezért különböző szintközi 

(csoportközi) kapcsolatsémákat mutatnak. Így például egy kasztrendszerben, ahol egy csekély kisebbség 

rendelkezik az erőforrások legtöbbjével, a két kasztban helyet foglalók közötti csoportközi kapcsolatnak 

ténylegesen eltérőnek kell lennie attól a másik rendszertől, ahol a két szint hasonló szint- és méretdifferenciállal 

rendelkezik, de az erőforrások tekintetében nincs nagy különbség a szintek között. 

E pontosítások után tovább specifikálhatjuk Blau kapcsolatelméletét. Ennék révén megjósolhatóvá válnak a 

hierarchikus struktúra eltéréseinek tulajdonítható véletlenszerű találkozások a szintek, illetve a csoportok között, 

a szintdifferenciálnak (minél több szint, illetve csoport van, annál nagyobb esély kínálkozik az ilyen 

véletlenszerű találkozásokra), a méretdifferenciálnak (minél egyenlőbben oszlanak el a struktúrában helyet 

foglalók a szintek, illetve csoportok között, annál nagyobb esély kínálkozik az ilyen véletlenszerű 

találkozásokra) és az erőforrás-differenciálnak (minél kisebb a különbség az egy főre jutó erőforrások 

tekintetében az egyes szintek között, annál nagyobb esély kínálkozik az ilyen véletlenszerű találkozásokra) 

megfelelően. A hierarchia hatásai (különösen az erőforrás-differenciál) azonban korlátozzák a kapcsolatok ezen 

általános elveinek az érvényét. A státuselérést célzó instrumentális cselekvésekben a kapcsolatok viszonossága 

problematikussá válik. A magasabb szinten helyet foglalók számára esetleg strukturálisan elkerülhetetlen az egy 

alacsonyabb szinten helyet foglaló személlyel való véletlenszerű találkozás (például egy gazdag bankár és a 

takarítónő között), a lényegibb és főként státusváltoztató kapcsolathoz (például a házassághoz) azonban mégis 

erőfeszítésekre van szükség a strukturális szakadék áthidalásához. Az itt előadott elmélet pontosan ennek a 

típusú kapcsolatnak a feltárása érdekében igyekszik megvilágítani az egyéni cselekvések potenciális hatásait. 

Hasonlóképpen Emerson és Cook strukturális elmélete is kifejezhető az itt előadott elmélet alapján. Emerson és 

Cook hatalomfüggőség-elméletükben kifejtik, hogy strukturális paraméte rek határozzák meg a csere sémáit és 

következményeit, jóllehet egyének vesznek részt az ilyen erőforrásaik maximalizálását célzó cserékben 

(Emerson 1962; Cook és Emerson, 1978; Cook, 1982; Emerson, Cook, Gillmore és Yamagishi, 1983; Cook; 

Emerson, Gillmore és Yamagishi, megjelenés előtt). A cserével kapcsolatos elméleti tételük szerint a 

strukturális függőség, illetve kényszerek (a rendelkezésre álló cserepartnerek száma és az erőforrásokkal 

rendelkezőktől való távolság), a csere típusa (például olyan negatív kapcsolódású hálózatok, amelyekben csupán 

egy egyénpár vehet részt egy adott típusú erőforrással kapcsolatos tranzakciókban és olyan pozitív kapcsolódású 

hálózatokban, amelyekben az új erőforrások az erőforrások két vagy több típusának az összekapcsolásától 
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függnek), valamint az erőforrások észrevehető volta (az egyes egyének számára rendelkezésre álló erőforrások 

mennyisége) miatt ezen cserék révén további erőforrás-különbségek állnak elő az egyének között. 

Ezeknek a paramétereknek egy hierarchikus struktúrán belül való specifikálásával az itt előadott elmélet segít 

megjósolni, hogy a függőség-, illetve az erőforrás-differenciál növekedésének az üteme a struktúrák mely 

típusaiban, illetve részeiben lesz gyorsabb vagy lassúbb. Ha feltételezzük, hogy az erőforrás-differenciál a 

struktúra csúcsa felé közeledve nő, akkor megjósolhatjuk, hogy a hatalom- vagy az erőforrás-differenciál 

gyorsabban nő azok esetében, akik a struktúra csúcsához közelebb helyezkednek el. A méretdifferenciál a 

differenciálódás sebességében mutatkozó különbségeket is előrejelzi. Minél nagyobb a differenciál, annál 

nagyobb mérvű ez a differenciálódás, mivel az alacsonyabb szinteken nagyobb számban helyet foglalóknak 

kevesebb a lehetőségük arra, hogy interakcióba lépjenek a felsőbb szinteken helyet foglalókkal. A 

szintdifferenciál megadja az erőforrás-távolságot, és hozzá kell segítsen ahhoz, hogy nagyobb struktúrákká 

általánosítsuk az Emerson–Cook-féle kísérleti kutatások eredményeit, amelyekben a pozíciók/szintek és az 

azokban/azokon helyet foglalók száma szükségképpen korlátozott. 

Az itt előadott elmélet továbbá plasztikusabbá teszi a hasonló strukturális pozíciókban lévő egyének által 

megvalósított cselekvés lehetséges változatait. Cook és Emerson (1978) érintőlegesen megvizsgált ilyen 

változatokat, kimutatva az erősebb igazságérzet és áz erősebb kötelességérzet hatásait az erőforrás-

differenciálódásra; és találtak is arra utaló tényanyagot, hogy á hatalom érvényesítését, illetve az erőforrások 

iránti igényt vagy korlátozták (főként nők esetében) vagy fokozták (főként férfiak esetében). Az ilyen adatok 

annak lehetőségére utalnak, hogy az egyéni cselekvések a strukturális jellemzőiken alapuló jóslatokat felülmúló 

mértékben variálódnak. Az itt előadott elmélet – azon strukturális paraméterek egyértelmű specifikálásával, 

amelyek megjósolják, hogy az ilyen egyéni cselekvések hol lesznek viszonylag nagy vagy viszonylag kis 

mértékűek – finomíthatja és elmélyítheti a függőségi elmélet szigorúan strukturális értelmezését az ilyen 

empirikus változatok magába olvasztása révén. 

4.4.2. Egyéni cselekvés versus társadalmi erőforrások 

Mint már korábban megállapítottuk, a pszichológiai deduktív megközelítéstől eltérő egyéni perspektíva éppen 

csak kezd kialakulni az amerikai szociológiai irodalomban. Csupán futólag kell megemlítenünk az ilyen 

erőfeszítéseket. 

Az egyéni cselekvések hatásait két szempontból vizsgálhatjuk. Az egyikben az ezeknek az egyéni 

cselekvéseknek tulajdoníthatóan létrejövő strukturális képződményekre, illetve változásokra esik a hangsúly. 

Coleman például (1986a, 1986b) azt állítja, hogy a társadalmi szereplők, érdekeiket követve, társadalmi 

kapcsolatokat létesítenek, amelyek e cselekvések specifikus céljától függően piaci rendszert, autoritárius 

rendszert vagy normatív rendszert eredményezhetnek. Coleman kezdi leírni azt a folyamatot, amelynek során az 

egyes ilyen rendszerek kialakulnak. Érdeklődésének középpontjában azoknak a normáknak és szankcióknak a 

kialakulása áll, amelyeket a saját érdekeiket követő, interakcióba lépő szereplők hoztak létre. A racionális vagy 

kognitív cselekvés a társadalmi kapcsolatok és a belőlük következő struktúrák feltételezett összekovácsoló ereje. 

Collins (1981) viszont az érzelmeket tekinti annak a végső erőnek, amely magyarázatot ad az olyan 

interakciókra, amelyekben az egyének pozitív megerősítést keresnek, s amelyek résztvevőiként kívánják 

elismertetni magukat. Az ilyen interakció-rituálék láncolatai végső soron kulturális (társalgási) és 

energiaforrásokat jelentenek és biztosítanak az olyan ismétlődő interakciók számára, amelyek formális, 

szervezetekké és informális csoportokká fejlődnek. Ezek a kutatási erőfeszítések annak feltárására irányulnak, 

hogy az egyéni cselekvések miként eredményezhetnek strukturális formákat.8 

Egy másik erőfeszítés-típus annak kimutatására törekszik, hogy az egyéni cselekvések lehetségesek és 

jelentősek strukturális kényszerek esetén. Burt műve (1982) a strukturális cselekvéseket, az olyan egyének által 

végrehajtott cselekvéseket kutatja, akik ugyanazon vagy egymással szomszédos pozíciót foglalnak el közös 

erőforrásaik és érdekeik védelme vagy előmozdítása érdekében. Burt azt állítja továbbá, hogy a különböző 

pozíciókat elfoglaló egyének kiegészíthetik soraikat a strukturális kényszerek enyhítése érdekében és ennek 

során módosítják kapcsolataik struktúráját. 

Mindezeknek az itt előadott elmélettel való integrálása lehetséges és érdekes feladat. Egy másik dolgozatomban 

ki fogom fejteni, hogy a társadalmi erőforrások képezik a döntő összekötő láncszemet az egyéni érdekek és a 

struktúra kialakulása között. Ahhoz, hogy valaki erőforrásokkal rendelkezzen, kötéseket kell létesítenie 

                                                           
8Hechter (1983) ugyancsak az egyéni perspektívából fogalmazta meg állításait. Két tényezőt lát a társadalmi kapcsolatokban és társadalmi 

csoportokban, amelyek előmozdítják a szolidaritást: a függőségi viszonyokat és a csoportok vezetőinek ellenőrző funkcióit. En mindkét 

tényezőt strukturálisnak tekintem. Hechter elméletében ezért annak leírására irányuló kísérletet kell látnunk, hogy a szolidaritás miként 
alakulhat ki a kiscsoport-struktúrából, nem pedig hogy az egyéni választások vagy cselekvések miként eredményeznek társadalmi struktúrát. 
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másokkal, kezdetben azért, hogy megszerezze ezeket az erőforrásokat. Az erőforrások megtartását és védelmét 

úgy tekinthetjük itt, mint amit emocionális vagy expresszív hatóerők motiválnak, míg az erőforrások 

megszerzése instrumentális és kognitív indítékok és cselekvések érvényesítését igényli. Az ebből következő 

horizontális (homofilikus) és vertikális (heterofilikus) interakciók és kapcsolatok képezik a társadalmi struktúra 

elemi formáit. A társadalmi struktúra lehetővé teszi az olyan erőforrásokhoz való hozzájutást és azok 

használatát, amelyek nem szükségképpen vannak az egyes egyének birtokában. A társadalmi erőforrások 

ellenőrzésének és kezelésének eltérő képessége segít előidézni a hierarchikus pozíciók kialakulását. A 

strukturális paraméterekben tapasztalható változatok e kialakulási folyamat, valamint e folyamat külső 

struktúrákkal és erőforrásokkal való interakcióinak evolúciós következményei. 

Ha a strukturális paraméterek már meghatározó erővé váltak, akkor a társadalmi erőforrásokhoz való hozzájutás 

és azok hasznán Tata továbbra is motiválja az egyéni cselekvéseket, ahol és amikor csak lehetséges a 

hierarchikus struktúrában. A paraméterek (a szintdifferenciál,a méretdifferenciál és az erőforrás-differenciál) 

eltérő jelentőséget tulajdonítanak a hierarchikus struktúra különböző típusainak és részeinek. Az egy adott 

szinten helyet foglalók kollektív cselekvéseinek mérete, valamint-az ilyen cselekvések kimenetele például 

nemcsak az adott szinten vagy pozícióban helyet foglalók viszonylagos számától, hanem az összes szinteken 

helyet foglalók számától is függ. Érdekes feladat lenne tételbe foglalni azokat a strukturális feltételeket, amelyek 

mellett az ilyen kollektív cselekvések az adott pozíciók/szintek további megszilárdulását vagy a strukturális 

paraméterek változatainak erőszakos lerombolását eredményezik. A következő szakaszban egy ilyen elemzést 

adunk szemléltetésül. 

4.5. 5. Mobilitás és szolidaritás: néhány társadalompolitikai 
következmény 

Én arra a megállapításra jutottam (1982), hogy egy stabil társadalmi rendszerben egyensúlynak kell lennie mind 

a homofilikus, mind a heterofilikus csere lehetőségeit tekintve. Az olyan rendszer, amely nem nyújt elég 

lehetőséget a heterofilikus cserék számára, csökkenti a mobilitási lehetőségeket, és megosztott népességet 

eredményez, erős szinten belüli szolidaritással. Ez a szinten belüli szolidaritás előmozdítja a szint- (osztály-) 

öntudat és a potenciális– osztályellentét kifejlődését. Az olyan rendszer viszont, amely bátorítja a nagyobb fokú 

cserét, jelentős mobilitást és strukturális instabilitást eredményez, mivel nem érvényesül szolidaritás a népesség 

különböző szintjein és csoportjain belül. Ennek olyan kaotikus társadalom lehet a következménye, ahol az 

interakciók időlegessége és a csoportszolidaritás hiánya magának a rendszernek az integritását veszélyezteti. 

Ez azt jelenti, hogy a struktúrának a jellemzői egymáshoz igazítására kell törekednie: a szintjei számának, a 

struktúrában helyet foglalók és az ott található erőforrások e szintek közötti eloszlásának, valamint a 

struktúrában helyet foglalók és az ott található erőforrások felhalmozódásának az egymáshoz igazítására. A 

szintek közötti differenciálódás növekedésének, amely talán elkerülhetetlen az iparosodási folyamatban, a 

struktúrában helyet foglalók és az ott található erőforrások újraelosztásával kell együtt járnia, azaz a 

méretdifferenciált és az erőforrás-differenciált ésszerű arányban kell tartania az egyes szintek között. A jelentős 

méret- és erőforrásdifferenciál rendszerint merev struktúrára vall. 

Ennek durva szemléltetésére tételezzük fel, hogy az amerikai foglalkozási struktúra nemi és faji alapon 

szegmentált. E feltételezés szerint a foglalkozási mobilitás a nemi és a faji jellemzőket követi (például egy olyan 

állást, amelyből egy fehér férfi lépett ki, egy másik fehér férfival töltenek be). Az öt fő amerikai foglalkozási 

kategóriában (felső-fehérgalléros, alsó-fehérgalléros, kékgalléros, szolgáltatási és mezőgazdasági) helyet 

foglalók 1979-es eloszlását nem és faj szerint az 1. táblázat mutatja. Minden egyes nem/faj-kombináció 

esetében megadhatjuk a két szomszédos foglalkozási kategóriában helyet foglalók száma közötti differenciált 

oly módon, hogy a „magasabb‖ kategóriában helyet foglalók számát elosztjuk az „alacsonyabb‖ kategóriában 

helyet foglalók számával. A fehér férfiak esetében például a kékgalléros foglalkozásokban és a szolgáltatási 

foglalkozásokban helyet foglalók száma közötti differenciálhányados 5,69 (22 159/3891), az alsó-fehérgalléros 

foglalkozásokban és a kékgalléros foglalkozásokban helyet foglalók száma közötti differenciálhányados pedig 

0,28 (6154/22 159). Ha feltételezzük, hogy az erőforrás-differenciál azonos mindhárom említett foglalkozási 

kategóriában, akkor az itt előadott elmélet azt jósolja, hogy a szolgáltatásokból a kékgalléros foglalkozásokba 

irányuló mobilitás strukturális kényszerei meglehetősen csekélyek: a pozicionális hatás kicsi, a kötéshatás pedig 

erős. A kékgalléros foglalkozásokból az alsó-fehérgalléros foglalkozásokba irányuló mobilitás esetében viszont; 

ahol azt várhatjuk, hogy a pozicionális hatás nagy, a kötéshatás pedig kicsi, igen erősek kell hogy legyenek a 

strukturális kényszerek. Ezeket és a foglalkozási kategóriákban helyet foglalókra vonatkozó más 

differenciálhányadosokat a 2. táblázat mutatja be. 
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1. táblázat: Az amerikai foglalkoztatott munkások nem, faj és foglalkozási kategória szerint 

Forrás: U. S. Bureau of Census, Social Indicators III, 1980, táblázat, 353. oldal. 

 

2. táblázat: A különböző kategóriákban helyet foglalók száma közötti differenciálhányados nem, faj és 

foglalkozási kategória szerint 

*A differenciálhányadosokat a munkásoknak az 1. táblázatban szereplő száma alapján számítottuk ki oly 

módon, hogy megnéztük a „felső' szintnek az „alsó‖ szinthez viszonyított arányát. A kisebb szám kisebb 

lehetőséget jelent az alsóbb szinten helyet foglalók számára arra, hogy á következő felsőbb szintre lépjenek át. 

Ezek igen durva adatok. Nem vagyunk biztosak benne, hogy az amerikai foglalkozási struktúra valójában is 

mereven szegmentált faj és nem szerint (sőt bizonyos mértékig tudjuk, hogy ez téves feltételezés). A 

foglalkozási kategóriákat az adatokban minimális szinten tartottuk (Breiger – 1981 – például nyolckategóriás 

osztályozást javasolt az amerikai foglalkozások hierarchikus struktúrájára vonatkozóan). Az a feltevés pedig, 

hogy az erőforrás-differenciál konstans a különböző szinteken (foglalkozási kategóriákban), valószínűleg nem 

állja meg a helyét. E feltételezések alapján azonban az elméletből megtudjuk, hogy egy ilyen struktúrában a 

fehér férfi-munkások a kékgallérosból az alsó-fehérgalléros foglalkozásokba irányuló mobilitás során 

szembesülnek a legnagyobb strukturális kényszerekkel. A fekete férfiak esetében még nagyobb kényszer 

tapasztalható ezen a strukturális csomóponton. A fehér és különösen a fekete munkásnők esetében a 

szolgáltatási és az alsó-fehérgalléros foglalkozásokból a felső-fehérgalléros foglalkozásokba irányuló mobilitás 

során áll fenn a legnagyobb strukturális kényszer. Az elmélet szerint ahhoz, hogy ilyen mobilitás menjen végbe, 

erős pozicionális és viszonylag gyenge kötéshatás szükséges. Az ilyen erős pozicionális hatást erősíti az 

erőforrás-differenciál, amely ugyancsak eltérő a különböző szinteken és a különböző szegmensekben. 
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Ez szemléltetheti (a feltevései által megszabott kereteken belül) a társadalmi erőforrások elméletének 

hasznosságát, strukturális és egyéni szempontból egyaránt. A makrostrukturális szinten azoknak a 

lehetőségeknek a kutatása, amelyek révén leküzdhetők az ilyen kényszerek, ösztönzőleg hat a 

társadalompolitikai gondolkodásra. Vajon lehetséges betöltetlen állásokat teremteni a méretdifferenciál 

kiegyenlítésére? Lehetséges kiegyenlíteni az erőforrás-differenciált? Vagy a lépések valamifajta 

kombinációjával kísérletezni? Vagy a struktúrának arra kellene törekednie, hogy újra elossza a betöltetlen 

állásokat a nemi és a faji kategóriák között, ezzel a cégen belüli munkaerőpiac jelentőségét hangsúlyozva a 

belső munkaerőpiac perspektívája helyett? (Ehhez az állásponthoz lásd Granovetter, 1986.) Amennyiben a 

struktúra nem képes ilyen kiigazításokat végrehajtani, valószínű, hogy a mobilitási lehetőségek strukturálisan 

egyenlőtlenek maradnak és az elégedetlenség nő. Szélsőséges esetben az ilyen immobilitás társadalmi 

forradalmat idézhet elő. 

Az egyéni szinten a strukturális kényszerek és az ilyen kényszereken belüli rugalmasság tudatosítása 

tükröződhet a kognitív értékelés folyamatában. Amennyiben ilyen kognitív értékelésre kerül sor, az egyénnek 

lehetősége van olyan cselekvést kezdeményezni, amellyel heterofilikus kötéseket létesíthet. Mivel az ilyen 

heterofilikus kötések jellege, kiterjedtsége és minősége a hierarchia különböző szintjei szerint eltér, változó 

mértékű az az előny is, amely a heterofilikus kötések létesítéséből származik. Megvan az a kockázat is, hogy az 

interakciókat nem viszonozzák, amikor a strukturális szakadék túlságosan nagy, továbbá elveszhet a kezdeti 

szinten helyet foglaló más személyekkel való azonosság. Mindkettő elidegenedettség-érzést eredményezhet. 

4.6. Záró megjegyzések 

A jelen dolgozatban a társadalmi erőforrás elméletére összpontosítottam a figyelmemet, meghatározva a 

strukturális paraméterek egy együttesét, és hipotéziseket állítva fel a státuselérésre és a társadalmi mobilitásra 

gyakorolt hatásaikról. Az elméletet a strukturális versus egyéni cselekvéssel foglalkozó és társadalompolitikai 

kérdéseket érintő más elméletekkel párhuzamba állítva felvázoltam a jövőbeli elemzés programját, mégpedig 

három olyan irányban is, amelyekre érdemes röviden utalnom. 

Az egyik a társadalmi struktúrák kialakulását és funkcionálását leíró elmélet kidolgozása. Álláspontom 

alapvetően megegyezik a makrostruktúrák mikroalapjainak megfogalmazásával foglalkozókéval: vagyis 

lehetséges és hasznos azt a nézetet vallani, hogy az egyéni cselekvések és választások alapvetően fontos 

hajtóerők a társadalmi struktúrák kialakulásában és funkcionálásában. Egy másik dolgozatomban ki fogom 

fejteni azt az álláspontomat, hogy a társadalmi erőforrások – amelyeket a társadalmi hálózatba beleágyázott 

értékes erőforrásokként határozhatunk meg – képezik az alapvető összekötő láncszemet az egyéni cselekvések, 

valamint a strukturális «képződmények és kényszerek között. A társadalmi erőforrások kibővítik az egyének 

által ellenőrzött erőforrásokat, s ezáltal annak a struktúrának az erősítésére és fenntartására irányuló 

cselekvésekre ösztönöznek, amelybe beleágyazódtak. Következésképpen az így kialakított és kibővített 

hálózatnak az ellenőrzése és kezelése, amely egyre heterogénebb, a másodlagos erőforrásokkal (például az élet 

minőségével) szemben különböző igényekkel rendelkező résztvevőket foglal magában, meghatározza a 

hierarchikus pozíciók és a szerepelvárások kialakulását, amelyek viszont csökkentik a lehetséges egyéni 

cselekvési választások körét. 

Egy másik lehetséges feladat a struktúra versus cselekvés hatásainak empirikus igazolása. Véleményem szerint 

bármely empirikus struktúrában, a strukturális kényszerek meghatározó volta miatt, az általános vagy központi 

tendenciák szokásos statisztikai összefoglalása elégséges adatot nyújt a strukturális hatások igazolására. Az 

egyéni cselekvések hatásait ugyanakkor viszonylag elhomályosítják az ilyen összefoglalók, hacsak nem 

fordítunk figyelmet a megfigyelések közötti különbségekre és eltérésekre. Könnyen meg lehet, hogy a 

rendszerint mérési hibának tekintett kívülmaradók kínálják azokat a szükséges megfigyeléseket, amelyek között 

az egyéni cselekvések hatásai felfedezhetők. További erőfeszítéseket kell tenni a strukturális és a cselekvési 

hatások operacionalizálására is. A jelen fejtegetések minden egyes hatástípus esetében csupán egy mutatóra 

összpontosították a figyelmet: a strukturális pozíció hatására és a cselekvési kötés hatására. A strukturális 

hatásokat a mobilitási táblázatban dokumentáltuk, összevetve a különböző strukturális feltevések esetében a várt 

versusra megfigyelt gyakoriságot. Mégis kevés figyelmet fordítottunk a cselekvési hatások mérésére azon 

sovány következtetésen túlmenően, hogy a strukturális hatások reziduális része egyéni cselekvéseknek 

tulajdonítható. Nagyobb erőfeszítést kell tenni az ilyen reziduális hatások vizsgálatára és a cselekvési hatások 

empirikus mutatóinak kidolgozására. 

Végül a mobilitási és állásbetöltési folyamatok egyedülálló lehetőséget kínálnak a strukturális kényszerek és az 

egyéni cselekvés közötti dinamikus kölcsönhatás értékelésére. Az egyének, csoportok és kategóriák mozgásai és 

változásai egy hierarchikus struktúrában konkrét adatokkal szolgálnak az elméleti következtetések számára, és 

viszont, empirikus tényadatokat nyújtanak az elméleti tételek igazolására. A társadalmi mobilitásra és az 



 VI. KAPCSOLATHÁLÓK ÉS 

RÉTEGEK 
 

 347  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

állásbetöltésre vonatkozó elméleti megállapítások segítenek – véleményem szerint – végül is megvilágítani a 

makrostruktúra és a mikrostruktúra közötti kapcsolatot. Úgy vélem, hogy a jelen dolgozatban körvonalazott 

strukturális paraméterek és tételek a társadalmi intézmények és szervezetek, valamint az azon társadalmi 

struktúra vonatkozásában is érvényesek, amelyek szempontjából tárgyaltuk őket. Ezen az elméleti kereten belül 

meg kell tudnunk vizsgálni a cégeken belüli és a cégek közötti foglalkozási mobilitást. Egy adott cég esetében 

például elemezhető a méret-, a szint- és az erőforrás-differenciál. A mobilitási sémák, valamint az állásbetöltési 

módszerek ekkor értékelhetővé válnak az elméletnek a strukturális versus egyéni hatásokra vonatkozó 

jóslataihoz képest. Hasonlóképpen-a cégek közötti mobilitás és állásbetöltési folyamat sémái érzékelhetővé 

válnak a cégek közötti viszonylagos méret-, szint- és erőforrás-differenciálok vonatkozásában. 

Azért hangsúlyozom itt az állásbetöltést a mobilitás mellett, mert a dolgozat kizárólag a mobilitást vizsgálta, 

közelebbről a státuselérést célzó mobilitás önkéntes voltát. Ez a felfogás a foglalkozási struktúrának és 

változásnak csak az egyik felét képviseli, nevezetesen a munkaerőpiaci kínálat/keresletnek a kínálati oldalát. A 

keresleti oldal vizsgálható az állásbetöltés szempontjából. Sok folyamat esetleg a tükörképe azoknak, amelyeket 

a jelen dolgozatban jártunk körül. Ismeretes például, hogy a cégek az erős, nem pedig a gyenge kötésekre 

támaszkodnak a megüresedett áfásokra számításba vett cégen belüli és cégen kívüli jelöltek kiválasztásában és 

értékelésében (Lin, Ensel és Vaughn, 1981), és hogy a kis, nem pedig a nagy cégek támaszkodnak 

erőteljesebben, a személyes kapcsolatokra, semmint az állásbetöltés hivatalos csatornáira (Granovetter, 1986). 

Az elméleti fejlődést számottevően előmozdítja, ha több adathoz jutunk a különböző intézményi és szervezeti 

körülmények között érvényesülő tényleges állásbetöltési módszerekre vonatkozóan. 
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5. Angelusz Róbert – Tardos Róbert: Hálózatok a 
magyar társadalomban1

 

5.1. 1. Társadalmi struktura és halózati megközelites – néhány 
kiinduló kérdés 

Ha az elmúlt egy-két évtized szociológiai irodalmának nagy „sikerkönyveit" végigtekintjük, az individualizáció 

és a hálózati társadalom fogalmai előkelő helyet foglalnak el közöttük.2 E megközelítések reálisan észlelik olyan 

                                                           
1A tanulmány alapjául szolgáló kutatásra az Interszekció-konszolidáció és kulturális tömbök a magyar társadalomban T043747 OTKA-

projekt keretében az MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport égisze alatt került sor. Forrás: Kovách Imre (szerk.): Társadalmi 
metszetek. Erdekek és hatalmi viszonyok, individualizáció és egyenlőtlenség a mai Magyarországon. Napvilág, Bp.. 2006. 227-252 old. 
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strukturális kötöttségek lazulását a mai világban, amelyek korábban földrajzi közelségen vagy tradicionális 

rokonsági rendszeren, rendi vagy osztályjellegű tagolódáson alapultak. E tendenciákban kétségtelenül nagy 

szerepük van – az erőforrások általános növekedésében megnyilvánuló – modernizációs és mobilizációs 

folyamatoknak, a globalizációval kapcsolatos változásoknak, ezzel együtt számos új típusú nagyszervezetnek, 

melyek a hagyományos szerveződések érvényét sok tekintetben felülírják. 

Mint számos ilyen esetben, az új felismerések érvényét ezek bizonyos túl- hajtása csorbítja. Kétségkívül csábító 

az elgondolás, hogy a modern (stílszerűbben: posztmodern) viszonyok leírásához új fogalmi eszköztárra, 

egyfajta paradigmaváltásra van szükség. A fentiek fényében ez bizonyos fokig indokolt lehet, azonban az már 

kevésbé ésszerű, hogy válogatás nélkül búcsút mondjunk a strukturális kontinuitás gondolatának és az erre épülő 

terminusok, problémacsomópontok egészének, köztük például a szociológia által hagyományosan kultivált 

olyan kérdéskörnek, mint az erőforrások egyenlőtlensége. Ezek a meggondolások bizonyos értelemben a fejlett 

posztindusztriális társadalmak prosperáló szakaszaira is vonatkoztathatók (ahol a növekedés valóban tompítja a 

társadalmi törésvonalak, a polarizációs folyamatok élességét), s még kevésbé érvényesek a fejlett európai 

régiókban is megjelenő dekonjunktúra viszonyaira. Ennél is kérdésesebb a paradigma mechanikus átvétele olyan 

társadalmi közegekre, amelyeket mind ez idáig inkább az erőforrások szűkössége jellemez, és az életformák, 

miliők, stílusok szabadon választható, széles spektruma egyelőre kevesek sajátja. 

A fenti tendenciákkal is összefügg, hogy a kapcsolathálózati megközelítés előtérbe került a szociológián belül. 

Mindjárt hozzá kell tenni, a networkirodalmon belül is előkelő helyet foglal el – hagyományos komponenseket 

is magukba foglalva – a strukturális vonulat. Valójában ez utóbbin belül is több irányzat fordul elő, amelyek 

eltérő hangsúlyokkal fókuszálnak a származási vagy teljesítményen alapuló erőforrások mechanizmusaira, 

különböző pozíciók átfedésére, egymáshoz kapcsolódására, esetleg a hálózatok különböző típusú (így pozíciós, 

relációs stb.) tulajdonságaira. A szociológiai összefüggéseket hangsúlyosan beemelő elméleti vonulat egy 

reprezentáns szerzője, Lin (2001) például a „pozíciók ereje" tételének - posztulátumszerűen - nagyobb szerepet 

tulajdonít, mint a (voltaképpen inkább networkhangsúlyú) „kötések ereje" tételnek. Az, hogy valaki honnan 

indult és hova ért, mi a jelenlegi pozíciója, e felfogás szerint változatlanul meghatározóbb, mint az, hogy kiket 

ismer, és milyen e kapcsolatok jellege (noha ez utóbbiak - különösen networkkutatók szemében – persze a 

legkevésbé sem elhanyagolhatók). 

Miután jelen tanulmányban a kapcsolathálózati erőforrások eloszlását és ezek időbeli alakulását helyezzük 

középpontba, nem volna helyes, ha ezt elszigetelten tennénk akár más erőforrásokhoz, akár szélesebb 

értelemben vett reprodukciós folyamatokhoz képest. A különböző típusú erőforrások összefüggéseit vizsgálva, 

az elmúlt fél évszázad egy különösen jellegzetes makroszociológiai strukturális felfogásának, Peter Blau 

differenciálódási elméletének alapelemeire támaszkodunk, amely – más strukturális elméletektől eltérően – az 

úgynevezett releváns paraméterek3 megoszlásán és korrelációs kapcsolódásain alapul. E felfogást követve a 

társadalmi változásokat nemcsak a releváns paraméterek megoszlásának módosulásához kapcsolhatjuk, de e 

paraméterek viszonylagos jelentőségének eltolódásához is (új tényezők emelkedhetnek a releváns változók 

sorába, és régiek szorulhatnak ki közülük), s nem kevésbé egymással való összefüggésük alakulásához. Ez 

utóbbi szempontból azt vizsgáljuk, hogy egymáshoz szorosan kapcsolódva, egymás hatását fel is erősítő 

rendszert alkotnak-e, vagy inkább átmetszik egymást, a strukturális abroncsok erejét ezáltal mérsékelve. Ha az 

előbbiről van szó, e terminusokban konszolidációs, ha az utóbbiról, ennek inverzeként interszekciós 

tendenciáról beszélhetünk. 

Az individualizációs tézist is lefordíthatjuk a blaui strukturális terminusokra. Részben azt várhatnánk ennek 

alapján, hogy a hagyományos társadalmi-demográfiai változók, illetve reprodukciós mechanizmusok erőforrás-

meghatározó szerepe csökken, részben azt, hogy a releváns tényezők összefüggése inkább gyengül, mint 

erősödik. E gondolatmenetet feltételesen elfogadva, egészében véve a hagyományos értelemben vett struktúrák 

lazulásával számolhatnánk. Hogy a tapasztalatok ezt igazolják-e, vagy inkább cáfolják, olyan alapkérdés, 

amellyel már korábban is foglalkoztunk,4 jelen vizsgálódásunknak is fontos része, és további kutatásainkban is 

kiemelt szerepet szánunk neki. 

A probléma kutatása nyilvánvalóan dinamikus megközelítést igényel. Ha feltételezzük, hogy a strukturális 

összefüggések változása – már csak a szoros értelemben vett struktúra viszonylagos szilárdsága miatt is – 

inkább a hosszú, mint a rövid tartam alapján elemezhető, viszonylag nagy időtáv bekapcsolására van szükség. 

Kiindulópontunk egy 1986–87-ben, viszonylag nagy országos reprezentatív mintán lebonyolított felvétel, mely 

                                                                                                                                                                                     
2Ilyen Beck Kockázattársadalom (2003) és Castells A hálózati társadalom kialakulása (2005) című munkája, hogy csak a 

legreprezentatívabb köteteket említsük. 
3Blau felfogásában (így 1984, 1994) a releváns paraméterek megállapítása nem a priori, hanem empirikusan eldöntendő probléma. 
4Így a konszolidációs/interszekciós fogalompár alkalmazását vizsgálva (2003). 
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egy meghatározott rétegződési modell, a kulturális-interakciós rétegződés felől közelített e témakörhöz, a 

(potenciálisan) releváns változók – nem utolsósorban a networkváltozók – széles körére építve.5 Időmetszetünk 

végpontja egy viszonylag friss, 2005 május-júniusában lebonyolított felvétel, amelynek céljai között az előbbi 

projekt – bizonyos elemeiben azt szorosan követő, a korábbi indikátorokat nagyrészt változatlan formában 

bevonó, részben a változásokhoz adaptáló, néhány új elemmel kiegészítő6 - replikációja is szerepelt. 

Az átfogott közel két évtizedes periódusnak az is jelentőséget kölcsönöz, hogy ebből már mintegy másfél 

évtized a rendszerváltás óta telt el, annak minden strukturális következményével. Mivel a 86–87-es kiindulópont 

viszonylag közel állt a rendszerváltás időszakához – bizonyos strukturális szempontokból egyfajta átmenetet is 

alkotva –, fent vázolt alapkérdésünket kiegészíthetjük: Mennyire voltak jellegadóak a társadalmi-gazdasági 

átalakulás hazai közegében az individualizációs tézisnek megfelelő tendenciák? 

Akár stratifikációs, akár strukturális megközelítésről volt szó, kutatásainkban kiemelt jelentőséget 

tulajdonítottunk a különböző típusú erőforrásoknak. Ezek kijelölésében részben a szociológia weberi 

hagyományai, részben az újabb keletű Bourdieu-féle mező- és tőkeelméletek játszottak szerepet, bár az alrend-

szerek parsonsi tipológiájától sem egészen függetlenül (amely valószínűleg olyan szerzők, mint például 

Bourdieu, tőkemodelljére sem maradt hatástalan) (l. Weber, 1995; Bourdieu, 2002; Coleman, 1998; Parsons, 

1971). A konszolidációs összefüggésekre vonatkozó vizsgálódásainkban végül is négyfajta erőforrást, a 

kapcsolathálózati (szociális) mellett a gazdasági (anyagi/vagyoni), a kulturális és a politikai erőforrásokat 

különböztettük meg. 

Az elmúlt néhány évtized szociológiájában – mindenekelőtt a kulturális és a kapcsolathálózati/társadalmi 

erőforrásokat tekintve – előtérbe került a tőke fogalma.7 Noha a szociológia kutatási perspektíváit illetően e 

megközelítést egészében véve termékenynek tartjuk, többször kifejeztük azt a véleményünket, hogy célszerű a 

tőkefogalommal – annak szubsztantív vonásaihoz ragaszkodva – takarékosan bánni, és olyan esetekre 

fenntartani, amikor befektetésről, megtérülésről, hozamról, tág értelemben vett instrumentális cselekvésekről be-

szélhetünk. Amikor viszont nem annyira az erőforrások működésbe hozása, gyarapítása, mint inkább az azokhoz 

való hozzáférés áll előtérben,8 célszerű az erőforrások szélesebb – bizonyos értelemben igénytelenebb – 

fogalmáinál maradni. Jelen tanulmányunkban a hozzáféréssel kapcsolatos kérdésekre szorítkozunk, s ezért 

mindvégig az erőforrás fogalmát alkalmazzuk. 

5.2. 2. Az erőforrások és összefüggéseik – az alkalmazott 
modellek, módszerek és változók 

Dinamikus vizsgálódásunk alapkérdéseit most már részletesebben kifejtve, főbb kérdésekként a következőket 

jelölhetjük meg: 

• A közel két évtized során nőtt-e vagy csökkent, esetleg változatlan maradt a különböző típusú erőforrások 

összekapcsolódása, egymással való átfedése? 

• Hogyan alakult az erőforrások rendszerében a kapcsolathálózati erőforrások szerepe? 

• Létezik-e (ma és korábban) olyan közös tényező (latens változó), amely az erőforrások összességét és 

társadalmi megoszlását viszonylag jól reprezentálja? 

• Az erőforrások összességét tekintve, nőtt-e vagy csökkent, esetleg változatlan maradt a hagyományos 

meghatározók (családi háttér, foglalkozási osztályhelyzet) szerepe? 

• Léptek-e működésbe az elmúlt időszakban olyan új tényezők, amelyek két évtizeddel ezelőtt kevéssé, ma 

viszont jelentősen meghatározzák az erőforrások eloszlását? 

• Hogyan alakult mindez a kapcsolathálózati erőforrásokat tekintve? 

E kérdésekre a választ többféle modell, többváltozós mérési eljárás útján keressük. 

                                                           
5Másutt (pl. Angelusz-Tardos, 1991) részletesebben mutattuk be a kulturális-interakciós rétegződés két pilléren, a kapcsolathálózatokon és a 

tudásstílusokon alapuló modelljét. 
6A kontextushatás kiiktatása céljából az új témákat nagyrészt a kérdőív végére helyeztük el. 
7Különböző fogalmi keretekbe ágyazva, l. erre vonatkozóan Szelényi, 1993, 1998; Szalai, 2001, SIK, 2005; Lengyel-Szántó, 1998; Bartus, 

2001. 
8E különbségtétel hangsúlyos szerepet kap Lin ilyen tárgyú monográfiájában (így 2001), Esser átfogó munkája (2000) is tárgyalja. 
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1. Főkomponens-elemzést alkalmazunk mindkét időpont esetében az első három kérdésre vonatkozóan. Ennek 

révén részben a konszolidáció fokára, részben a networkerőforrások relatív szerepére vonatkozó 

eredményekhez jutunk, de közelebb kerülünk ahhoz is, hogy létezik-e olyan közös tényező, amellyel az 

erőforrások összességének eloszlása viszonylag jól kifejezhető. 

2. Az exogén és endogén tényezők megkülönböztetésére épülő, oksági hipotézisen alapuló LISREL-modell 

(illetve annak újabb, AMOS-változata) révén az erőforrások meghatározásában szerepet játszó tényezők 

befolyását vizsgáljuk, ismét külön-külön a két időszakra vonatkozóan. A családi háttér szerepét is bevonó 

reprodukciós modellekben a közvetlen és a közvetett hatásokat is meg tudjuk majd különböztetni. A dolgozat 

egy későbbi fejezetében még részletesebben kifejtjük a modellünkbe végül bevont két exogén (apa 

iskolázottsága és életkor) és két endogén (dichotóm szellemi-fizikai foglalkozási csoport-hovatartozás, illetve 

foglalkozási aktivitás) változó kiválasztásának indokait. 

3. Az előzőhöz hasonló tényezők bevonásán alapuló (különböző mérési szintek bevonását is lehetővé tevő 

kategoriális, CATREG) regressziós modellek révén – amikor viszont nem teszünk különbséget exogén és 

endogén tényezők között – egy másfajta, közvetlenebb képet is nyerhetünk az általunk alkalmazott 

reprodukciós modellben szereplő tényezők viszonylagos súlyáról az erőforrások meghatározásában. 

Az utóbbi két modell eredményei fenti kérdéseink második csoportjára (a negyediktől hatodik kérdésig) 

adhatnak választ. 

Az alkalmazott modellek konkrét komponenseihez közelebb térve, először erőforrás-tipológiánk alapelemeit és 

azok operacionalizálását mutatjuk be. Egy néhány éve megjelent tanulmányunkban (Angelusz-Tardos, 2003) 

már elemeztük az erőforrások közti konszolidációs viszonylatokat az itt alkalmazotthoz hasonló négyosztatú 

felosztás alapján. Lényegében az akkor kidolgozott megközelítést vettük át most is, jóllehet vizsgálódásunk 

kiinduló- és végpontja ezúttal már egy hosszabb periódust fog át. Az elemzés alapja ezúttal is egyszerű kor-

relációk mátrixa, illetve a rájuk épülő főkomponens-elemzés. Az erőforrásokat reprezentáló változók is 

hasonlók maradtak, a legjelentősebb változás a kulturális erőforrások esetében történt. Kulturális-interakciós 

rétegződés kutatásáról lévén szó, mind az 1986-87-es, mind a 2005-ös felvétel a kulturális mutatók széles körét 

fogta át, így a szóban forgó erőforrások indexét is a mutatók szélesebb körére építettük, mint pusztán az iskolai 

végzettség. Az utóbbi mellett – mindkét időpontra vonatkozóan – a nyelvtudást, a számítógépes ismeretet, 

valamint a (szépirodalmi) olvasás gyakoriságát is bevontuk. 

Ami az anyagi erőforrásokat illeti, némileg bonyolultabb a helyzet, noha ennek indexét mindkét esetben az 

alapindikátorok széles körére, közel kéttucat mutatóra építettük. Mindkétszer a tartós fogyasztási cikkekkel való 

ellátottság állt középpontban, és az is közös, hogy a jövedelmi mutatókat - éppen a magas válaszhiány és az 

önbesorolással kapcsolatos ismert problémák miatt is - mindkét esetben mellőztük Az alkalmazott indikátorok 

egy számottevő részénél azonban módosítást kellett alkalmaznunk, a formális változatlanság ugyanis – nem 

utolsósorban épp a tartós fogyasztási cikkek esetében – valójában a diszkriminációs képesség gyengülését 

eredményezte volna (gondoljunk például a színes tévére, amellyel akkoriban a népesség fele sem, ma viszont 

közel száz százaléka rendelkezik, ma tehát már nem igazán tagolja a populációt – szemben olyan új 

eszközökkel, felszerelési tárgyakkal, mint az internet, mobiltelefon vagy mosogatógép, amelyek korábban még 

egyáltalán nem vagy csak minimális körben álltak rendelkezésre). Az anyagi erőforrások indexének új elemei 

továbbá a különböző típusú értékpapírok, biztosítások megléte, amelyek szintén az elmúlt egy-két évtizedben 

terjedtek el széles körben. Az összetevők további csoportját a nyaralási, üdülési szokásokra vonatkozó mutatók 

alkották.9 A tartalmi ekvivalencia tehát formai különbséget, a konkrét mérőeszközök bizonyos eltérését, 

aktualizált átformálását – az indikátorok bizonyos kicserélését – igényelte e konkrét esetben. 

A politikai tényező méréséről szólva, kétségtelen, hogy legkevésbé e tekintetben egységes a két időpont szerint 

a vizsgálódás. Ez persze nem független a közben bekövetkezett változásoktól. Mivel a politikai aktivitás, 

véleménynyilvánítás tere lehatárolt volt, és a társadalom aránylag szűk szegmensét fogta át, a nyolcvanas 

évekbeli kulturális-interakciós rétegződésvizsgálat kevés ilyen vonatkozású kérdést tartalmazott, közülük a 

politikai tárgyú kommunikáció intenzitása értelmezhető itt legközvetlenebbül. Részben a politikai mozgástér 

pluralisztikus bővülése, részben a politikai törésvonalak stratifikációs jelentősége miatt a mostani felvétel e 

témakörrel is bővebben foglalkozott, nőtt tehát a politikai involváltság szempontjából releváns indikátorok 

száma. A politikai kommunikáció intenzitása és a politikai érdeklődés mértéke mellett a különböző pártok 

híveivel való érintkezés köre, a politikai nexusok diverzitása is a most alkalmazott index részévé vált (és a 

                                                           
93 Hozzá kell tenni, az 1986-87-es adatbázis – mivel panelszerűen két adatfelvételre és a háttérváltozók több vonatkozásban szélesebb 

körére támaszkodhatott – ugyanakkor olyan tételeket is magában foglalt, mint a műtárgyak vagy a perzsaszőnyeg, amelyek akkumulációs 
szempontból a most rendelkezésre álló értékpapír-indikátorokkal hozhatók némiképpen közös nevezőre. 
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fentihez hasonló megfontolás alapján itt sem láttuk indokoltnak mutatónk mesterséges „lebutítását"). A 

korábbinál több komponensre kiterjedő, elvben erősebb mérőeszközzel van dolgunk, s ha a szóban forgó 

erőforrás szerepnövekedését, a vele kapcsolatos összefüggések erősödését tapasztalnánk, ezt tartalmi 

motívumok mellett akár olyan módszertani körülménnyel is magyarázhatnánk, mint a korábbinál komplexebb 

mérés. Ismét a későbbi eredmények fényében dönthetjük majd el, hogy e megfontolásoknak mekkora 

jelentőséget kell tulajdonítanunk. 

Végül – témánknál fogva persze nem utolsósorban – a kapcsolathálózati erőforrások méréséről kell szólni. Noha 

a lefedett jelenségkör sokrétűsége, bonyolultsága miatt tulajdonképp e tényező mérése a legnehezebb, s igényli a 

leginkább komplex, számos indikátoregyüttest felölelő eszköztárt, a kulturális erőforrások mellett itt valósult 

meg a két időpont méréseinek formailag is legteljesebb ekvivalenciája. Az index mindkét esetben felölelte a 

szűkebb kapcsolathálózat méretének s a tágabb ismeretségi körhöz fűződő nexusok kiterjedtségének, továbbá a 

kapcsolatok bővítésének elvben fontos forrását jelentő egyesületi részvétel mutatóit, valamint egy ezeknél 

specifikusabb – de a szerkezetfeltáró elemzések tanúsága szerint szintén jól illeszkedő – indikátoregyüttest a 

karácsony és újév táján küldött és kapott (postai vagy újabb típusú) üdvözletek alapján.10 Egy kiegészítést ennél 

az erőforrás-típusnál is tettünk a végbement változások talaján, mely a közben jelentősen kibővült külföldi 

kapcsolatokhoz, az utazások, látogatások egyszerűbbé, esetleg olcsóbbá válásához fűződik. Az erre vonatkozó 

té- nyezőegyüttes11 beemelését ötödik alapelemként a kapcsolathálózati erőforrások 2005-re vonatkozó 

mérőeszközébe ismét a fentiekhez hasonló meggondolások (tehát a tartalmi ekvivalencia biztosításának a 

mutatók bizonyos módosításához fűződő érvei) indokolták.12 

5.3. 3. Az erőforrások konszolidációja, belső összefüggéseik 
szorossága 

Az individualizációs hipotézis strukturális implikációjának legközvetlenebb tesztje az erőforrások 

konszolidációs/interszekciós összekapcsolódásának (szétválásának) vizsgálata (l. az 1. ábrán: globfak5). 

Konszolidációról az erőforrások szoros összekapcsolódása, interszekcióról (az előbbi inverz fogalmaként) szét-

válásuk esetén beszélhetünk. Dinamikusan vizsgálódva arra összpontosíthatjuk figyelmünket, hogy egyik 

időszakról a másikra nőtt-e vagy csökkent a szóban forgó összefüggések szorossága. Az individualizációs 

hipotézis elsősorban az interszekciós tendenciák túlsúlyára épül, mivel a különböző dimenziókban kialakuló 

élethelyzetek, hátrányok-előnyök, kockázati fenyegetettségek megjelenését egymástól viszonylag függetlenként 

tételezi. Az erőforrások egymással való szorosabb összekapcsolódása, az előnyök-hátrányok halmozódása 

viszont a személyes pozíciók olyan társadalmi beágyazottságára utal, amely eleve kisebb teret ad a társadalmi 

térben való egyéni mozgások, egzisztenciális választások, illetve a csoportközi interakciók számára.13 

1. táblázat - Erőforrástípusok közti konszolidációs mutatók 1986-1987* és 2005 

(Pearson-féle korrelációs együtthatók; főkomponens-elemzés) 
 

1986-1987 N = 2975 

Erőforrások Vagyoni Kapcsolathálózati Politikai 

Főkomponens-

súlyok (Eigenvalue: 

2,16 Magyarázat: 

54,1%) 

                                                           
10Angelusz-Tardos (1998) az alapul szolgáló mutatókat részletesebben mutatja be. 2005-ös vizsgálatunk a szűkebb személyes hálózatnak az 

eredetivel ekvivalens mérése céljából – kisebb módosításokkal – ismét visszatért az 1987-es eredeti változathoz (a Fischer-féle 

névgenerátoros eljárás, pontosabban a mannheimi ZUMA által kidolgozott adaptáció egy nyolcszituációs változatához). A tágabb 

ismeretségi körre vonatkozóan – némileg módosítva – ismét a Lin-Dumin-féle foglalkozási pozíciógenerátort alkalmaztuk. 
11Amely a külföldi (rokoni, baráti és egyéb) kapcsolatok előfordulását, a külföldi látogatások, utazások gyakoriságát és (akár közvetlen, akár 

egyéb tapasztalatok alapján) a kedvelt külföldi színhelyek, országok meglétét foglalja magába. 
12Nem mellékes e szempontból az az empirikus körülmény, hogy ha a kapcsolathálózati mutatót 2005-re a külföldi kapcsolatok 
figyelembevétele nélkül állítanánk elő, ez igen magas, ,95-ös korrelációt mutatna a végül is alkalmazott komplexebb mutatóval. 

Ami az egyéb összefüggéseket illeti, a bemutatandó modellbe bevont változók közül az életkor és az aktivitás mutatóival a kétfajta 
networkindex összefüggései gyakorlatilag egybeesnek, míg az apa iskolázottsága és a fizikai-szellemi foglalkozás tényezőivel a komplexebb 

mutató esetében némileg – négy-öt századponttal – magasabbak. Ez valamelyes – a jelzett nagyságrendű – emelkedést kétségkívül maga 

után von a magyarázó modellekben. Ismét a bemutatandó eredmények fényében ítélhetjük majd meg, mennyire perdöntő ez a két időszak 
között kimutatott változások szempontjából. 
13Korábbi munkánkban (2003) részletesebben fejtettük ki, hogy erre az inkább strukturális, mint egyéni viselkedési jellegű problémára miért 

tartottuk alkalmasabbnak a Blau-féle „konszolidációs-interszekciós", mint az elsősorban Lenski (1967) nevéhez fűződő – sok tekintetben 
hasonló kérdéskörhöz kapcsolódó – „státus(in)konzisztencia" fogalom bevonását. 
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Kulturális 0,51 0,39 0,40 0,80 

Vagyoni  
0,34 0,29 0,73 

Kapcsolathálózati   
0,39 0,71 

Politikai    
0,70 

2005 N = 1482 

Erőforrások Vagyoni Kapcsolat hálózati Politikai 

Főkomponens-

súlyok (Eigenvalue: 

2,32 Magyarázat: 

58,1%) 

Kulturális 0,64 0,50 0,26 0,82 

Vagyoni  
0,51 0,31 0,84 

Kapcsolathálózati   
0,38 0,79 

Politikai    
0,58 

* A vizsgálat indikátorai részben a panelfelvétel 1986-os, részben az 1987-es hullámából valók. 

Az 1. táblázat kompakt módon foglalja össze két időmetszetben a szóban forgó elemzések főbb mutatóit. Így a 

két időpontra vonatkozó altáblázat bal oldali paneljében a négy erőforrás-dimenzió közti összefüggéseket 

legközvetlenebbül kifejező korrelációs mátrixot, a jobb oldali panelen belül pedig a négy tényező alapján 

elvégzett főkomponens-elemzés kiemelt eredményeit, a főkomponens alapján történő magyarázat nagyságát, 

illetve az egyes erőforrásfajták viszonylagos súlyát. Az összefüggések szorosságának becslése révén adhatunk 

választ arra a kérdésre is, mennyire indokolt olyan közös látens változóról beszélni, olyan globális erőforrás-

mutatót alkalmazni, amellyel – mintegy a társadalmi státus főbb komponenseit leképezve – jellemezhetjük az 

egyéneknek az erőforrások társadalmi hierarchiájában betöltött pozícióját.14 

Voltaképpen már a kiinduló nyolcvanas évekbeli időpontban is az egyes alapelemek magas fokú 

összekapcsolódásáról beszélhettünk, ami nemcsak a közös tényező 50 százalékot meghaladó magyarázatában, 

de az egyes komponensek 0,7 és 0,8 közötti súlyában is megnyilvánult. Az is nyilvánvaló tehát, hogy va-

lamennyi tényező jelentősen vett részt a szóban forgó szerveződésben. Ehhez képest 2005-re még tovább nőtt a 

magyarázott közös variancia (54-ről 58%-ra), illetve ennek megfelelően az erőforrások közötti egyedi 

összefüggések is nagyobb részben (a táblázatban közölt mátrixokon belül hatból négy esetben). Csupán e 

vizsgálódásból nem állapítható meg, hogy az 1986-87-es esetünk a rendszerváltás előtti évtizedeket mennyire 

reprezentálja a vizsgált szempontokból (mind a Kolosi-féle L-modell, mind a Szelényi-féle két-háromszög-séma 

[Kolosi, 1987; Szelényi, 1990] a nyolcvanas évekre vonatkozóan a korábbi évtizedekhez képest érvényesülő 

interszekciós tendencia meglétét, tehát a különböző dimenzióknak a korábbihoz képest viszonylag lazább 

egymáshoz kapcsolódását sugallta).15 Mindenesetre a fenti eredmények egészében véve a szerkezeti hasonlóság 

benyomását keltik, s ha a két időpont közt némi változás mutatkozik, az elmúlt időszakban inkább 

konszolidációs, mint interszekciós tendencia érvényesüléséről beszélhetünk.16 Az előnyök-hátrányok 

összekapcsolódása különböző erőforrásokban pillanatnyilag inkább erősödni, mint gyengülni látszik.17 

                                                           
14Ez a mutató Bourdieu (2002) kétdimenziós sémájának függőleges tengelyével rokonítható, amely mintegy a bevont komponensek (a 

szóban forgó esetben az anyagi és a kulturális tőke) közös alapelemét sűríti magába. 
15Előző tanulmányunkban a fővárosra vonatkozó 1986-87-es, az országos adathoz képest lényegesen alacsonyabb konszolidációs mutató 
alapján megkockáztattuk azt a feltételezést, hogy ez esetleg már egyfajta bomlási folyamat megnyilvánulása a centrumban, amely nem 

sokkal a rendszerváltás előtt már több ásban érzékelhető volt. Ami a mostani tapasztalatokat illeti, a fővárosban az országos átlaghoz képest 

valójában ma is alacsonyabb a szóban forgó mutató (ami valószínűleg nem független attól a körülménytől, hogy a centrumban – az 
erőforrások általában véve magasabb szintjén és egészében véve heterogénebb és anonim jellegű társadalmi környezetben – a specifikus 

erőforrások szétválásának nagyobb az esélye), ez az eltérés azonban kisebb mértékű, mint a két évtizeddel ezelőtti időszakban volt. 
16E vonatkozásban korántsem mellékes a táblán az egyes faktorok viszonylagos nagyságára, az úgynevezett „eigenvalue"-ra vonatkozó 
eredmény sem. Nemcsak az érdemel figyelmet, hogy a táblázatban is bemutatott első faktorhoz kapcsolódó érték mindkét esetben igen 
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Az egyes erőforrások szerepére vonatkozóan is igaz az állandóság és a változás együttes jelenléte. A kulturális 

erőforrások megtartották korábbi vezető szerepüket a szóban forgó szerveződésben, a rendszerváltást követően 

azonban az anyagi dimenzió nemcsak felzárkózott, de kismértékben még előbbre is lépett, csaknem erőforrás-

szervező központtá válva. Közel hasonló mértékű emelkedés tapasztalható a kapcsolathálózati tényező 

jelentőségében – mintegy megerősítve azt a kiemelt figyelmet, amelyet a jelen vizsgálódás is juttat a szóban 

forgó erőforrásoknak.18 E három tényező kapcsolata egymással valamennyi vonatkozásban határozottan 

erősödött a korábbihoz képest. E tényezők alapján a lent és fent tehát ma élesebben válik el egymástól. 

A konszolidációs tendencia még erősebben is mutatkozna a globális adatokban, ha a politikai erőforrások 

szerepének jól kivehető csökkenése nem ellensúlyozná valamelyest a strukturális szerveződésben.19 Bizonyos 

értékítéletet is megfogalmazva, ezt voltaképpen pozitív eredményként, a rendszerváltás egyik „demokratikus 

hozadékaként" könyvelhetjük el – a megállapítás arra utal, hogy a politikai és a más jellegű előnyök a 

korábbinál kevésbé járnak kéz a kézben (l. ezzel összefüggésben Ferge, 2002). Ha nem minden fenntartás nélkül 

is, a másik pólust tekintve úgy is fogalmazhatunk, hogy az egyéb erőforrásokban szegényebbek sem feltétlenül 

szorulnak ki a politikai mezőből. 20 

5.4. 4. Régi és új tényezők az erőforrások reprodukciójában 

Miután a konszolidációs elemzés révén a specifikus erőforrások közös komponensével egyúttal olyan 

mérőeszközhöz jutottunk, amely némiképp általánosítva teszi megragadhatóvá az erőforrások hierarchiájában 

elfoglalt pozíciót, közvetlen lehetőségként adódik az ezt meghatározó fontosabb tényezők szerepének 

vizsgálata.21 

Olyan, viszonylag egyszerű modell kialakítására törekedtünk, amely a legerősebb magyarázó tényezőcsoportok 

bevonásával az erőforrások szóródásának viszonylag nagy részét képes leképezni, ugyanakkor az egyén 

szempontjából külső adottságként jelentkező és a cselekvései által befolyásolható tényezők különválasztásával 

bizonyos oksági mechanizmusokra, reprodukciós összefüggésekre is fényt deríthet. Mint már utaltunk rá, ezen 

keresztül az egyes tényezők közvetlen és - az exogén változók esetében - más tényezőkön keresztüli közvetett 

hatását is meg tudjuk ragadni. 

A lényegi tényezők kiemelésében nagy szerepet játszottak azok a többváltozós (regressziós) elemzések, amelyek 

első körben a változók szélesebb körén alapultak, majd fokozatosan szűkítettük a kört oly módon, hogy az 

összmagyarázat csak viszonylag kevéssé csökkenjen. Következő modelljeinkben ezen - az exo- gén és endogén 

változókat még meg nem különböztető - elemzések elemzéseit is közöljük majd. 

                                                                                                                                                                                     
magas – 2 egység fölötti, és 2005-re ez a mutató is tovább nőtt –, hanem az is, hogy a következő faktorok ezt jelentős távolsággal követve 
csak jóval az egységnyi érték alatt (,8 közelében) jelennek meg, az alaptényező domináns szerepét kiemelve. 
17Egy, az életstílusra, illetve annak két komponensére, a kulturális és anyagi fogyasztásra vonatkozó időbeli összehasonlítás során Róbert 

(2000) a konszolidációs problémával sok tekintetben összefüggő státuskikristályosodást illetően a nyolcvanas és kilencvenes évek négy 
időpontját – összességében még rövidebb időtávot – bevonva ellentmondásosabb eredményekhez jutott. Míg a kilencvenes évek első feléből 

való eredmények inkább igazolni látszottak a rendszerváltás után feltételezett kristályosodást, az 1998-ból valók nem annyira. Hasonlóképp, 

az eredmények az anyagi fogyasztásra nézve inkább, a kulturális fogyasztásra nézve kevésbé illeszkedtek a várt tendenciához (s a két 
tényező közötti összefüggés sem emelkedett). 
18Az eredmények egybecsengenek Czakó-Sík (1995) megállapításaival, amelyek részben tapasztalati tények alapján, részben prognosztikus 

jelleggel a networktényező szerepének további erősödését hangsúlyozták a rendszerváltást követően. 
19Ha 2005-re vonatkozóan is a politikai erőforrásoknak azt a gyenge – egy mutatón, a politikai kommunikáció intenzitására vonatkozó – 

mutatóját alkalmaznánk, mint jobb híján 1986-87 esetében, még látványosabb volna ez a jelentőségcsökkenés (a szóban forgó tényező 

faktorsúlya az ,50-t sem érné el). 

Egyébként főként ennek a mozzanatnak a következményeként csökkenne egy, a már említett „lebutított" változókon alapuló modellben a 

főkomponens magyarázata 52 százalékra (ezen belül az anyagi erőforrások faktorsúlya ,84-ről ,79-re, a kapcsolathálózati tényezőé ,79-ről 
,76-re), ami lényegében még mindig az előző szint közelében mozog. 
20Ami nem jelenti, hogy például a választásokról időről időre távol maradók köre nagyrészt ne a szegényekből tevődne, vagy hogy a politikai 

részvétel ne társulna bizonyos egyéb hozadékokkal is (Angelusz-Tardos, 2005). Ezt a – globális erőforráshoz kapcsolódásban is 
megnyilvánuló – mozzanatot tekintjük a hazai politikai tagolódás vertikális elemének (míg a kis politikai tömbökre való tagolódásban 

kifejeződő horizontális elem áttételesebben kapcsolódik az itt tárgyalt kérdésekhez.) 
21A társadalmi státuspozíció faktorszkór jellegű komplex mutatóval való reprezentálása az időbeli összehasonlítás szempontjából külön 
előnnyel is rendelkezik. A társadalmi mobilitással kapcsolatos hazai kutatások (l. így Kovách-Róbert, 1984) is felhívták arra a figyelmet, 

hogy az eredményváltozók „helyi értékének" időbeli módosulása problémák forrása. A főkomponens- elemzésen alapuló globális szkórok - 

amellett, hogy a komponensek viszonylagos szerepének módosulását is figyelembe veszik -, a sztenderdizációs rutinon keresztül az 
eloszlások változását (például a strukturális felfelé tolódást) is ellenőrzés alatt tartják. Míg ez utóbbi bizonyosfajta elemzések szempontjából 

tartalmi problémaként is jelentkezhet (így amikor különböző időpontok között abszolút összehasonlítást kívánunk tenni), az erőforrások 

társadalmi meghatározottsága időbeli változásának vizsgálatakor inkább pozitív szerepet játszik az említett zavaró mozzanatok több-
kevesebb kiiktatásával. 
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A szóban forgó elemzések nyomán végeredményben négy tényezőt emeltünk ki az erőforrások 

meghatározásában szereplő komponensként, melyek közül kettőt tekintettünk exogén, és kettőt endogén 

változónak. Az előbbi tényezőcsoporton belül a családi háttér mozzanatát reprezentáló apa iskolázottságát 

választottuk egyfelől, az életkor (1. az 1-2. ábrában apaisk4 és kor4) mutatóját másfelől. Az utóbbi 

tényezőcsoport összetevőiként a dichotóm (szellemi-fizikai) foglalkozási pozíciót és a foglalkozási aktivitást 

jelöltük meg (1. az 1-2. ábrában fizszel2 és ak- tiv2).22 Az endogén tényezők a modellünk által - gyakorlatilag 

időbeli kauzalitás alapján - posztulált olyan változók, amelyek az exogén változóknak okozatai, de nem okai. 

Így a családi háttérhez képest nyilván következményjellegű változó a leszármazott foglalkozási osztályhelyzete 

és az életkorhoz képest is a foglalkozási aktivitás mutatója. Ez utóbbi generációs vonatkozású tényezőegyüttes 

beemelésére korábbi, ezek növekvő szerepére utaló vizsgálati eredményeink23mellett más hazai szerzőknek a 

rendszerváltás „nyertes" és „vesztes" kohorszai- ra, és mindebben a munkaerő-piaci pozíciók 

generációspecifikus különbségeire vonatkozó megállapításai is okot adtak.24 Modellünkben 

megkülönböztethetünk egy státusjellegű (családi háttér, foglalkozási osztályhelyzet) és egy generációs (életkori, 

aktivitási) tényezőcsoportot; az összefüggések sémájába ezek potenciális kapcsolatait is bevontuk (így az 

exogén változók egymással való kapcsolatán kívül a családi háttér és az aktivitási szint, illetve az életkor és a 

foglalkozási státus közti összefüggéseket). 

 

1. ábra. Globális erőforrások egy reprodukciós útmodellje, 1986-1987 és 2005 (AMOS5-LISREL) 

                                                           
22 Nyilván nem magától értetődő, hogy a foglalkozási pozíciót választottuk ebben a minőségben (sőt voltaképpen a másik endogén változó, a 

munkaviszony is ehhez a jellemzőhöz kapcsolódik), miközben a családi hátteret (a státusszerzési modellekhez hasonló módon) 
iskolázottsági mutató képviseli. Valójában ez utóbbi sem szükségszerű - későbbi vizsgálódásokban a szülők foglalkozási pozícióját is 

bevonó komplexebb mutatót is célszerűnek tartunk. Ami a saját iskolai végzettség modellen belüli helyét illeti - volt erről szó a fentiekben -, 

e mutatót a kulturális erőforrások indexének összetevőjeként, ily módon mint a modell függő változóját vettük számításba. Mint az oksági 
modelleknek általában, a jelen sémának is bizonyára vannak vitatható pontjai, nem utolsósorban éppen a foglalkozási pozíció és az 

iskolázottság között itt tételezett viszony. Kétségtelen, hogy a foglalkozási pozíció meghatározásában az iskolai végzettség alapvető szerepet 

játszik; nem mondható azonban, hogy ez a meghatározottság egészen mechanikus és egyoldalú volna. Az „élethosszig tanulás" világában 
különösen tipikussá válik, hogy a végül is megszerzett iskolai végzettség a foglalkozási pozícióhoz, az ahhoz kötődő státusigényekhez kap-

csolódik. 

A foglalkozási pozíció kulcsváltozóként történő szerepeltetése mellett azonban szubsztan- tív szempontok is szólnak, amelyek a manapság 
legbefolyásosabb Goldthorpe-féle rétegződési paradigma hasonló súlypontjával is egybecsengenek. A hazai irodalomban a foglalkozás 

fókuszban tartása mellett hangsúlyosan szólt Andorka (például 2001), míg egy korszerűsített foglalkozási osztálymodell mellett érvelt 

Róbert, 1997. 

Tegyük hozzá - kissé kuriózumszerűen -, hogy a fenti paradigmától olyan távoli kutatási irányzat, mint a ma már természettudományok 
művelőit is bevonó hálózatelméleten belül a „kisvilág" megközelítés, a földrajzi elhelyezkedésen kívül épp a foglalkozási pozíciót találta az 

úgynevezett „hatlépéses" célba juttatási tesztek során a legáltalánosabban alkalmazott támpontnak. Ez egyébként megfelel annak a 

tapasztalatnak, hogy a gyenge kötésű kontaktusok esetében a foglalkozás könnyebben felismerhető (vagy legalábbis durván becsülhető) 
attribútum, mint az iskolai végzettség. 
23L. Angelusz-Tardos (1991), főként a tudásstílusok generációs, illetve (2003) az erőforrások társadalmi eloszlásának kor- és 

aktivitásspecifikus összefüggésében. 
24Ilyen tényezők alapján kidolgozott tipológiát állít középpontba Kolosi-Róbert, 2004. Az aktivitási tényezőre mint fontos viszonyítási 

kategóriára valójában már Kolosi nyolcvanas évekbeli elemzése (1987) is felhívta a figyelmet. A fiatal generáció különböző társadalmi 

csoportjainak élethelyzetét - az itteni keretek közt nyilván kissé leegyszerűsített képhez viszonyítva - részletesebben elemzi Gazsó-Laki, 
2004; Gábor szerk., 2004, Kabai, 2005. 

Itt kell azonban említést tennünk arról a körülményről is, hogy az életkori/kohorsz tényező szerepét a hazai politikai tagolódás erős 
generációs hangsúlya, a versengő pártok beágyazódá- si törekvéseinek sok tekintetben kohorszspecifikus fókusza még inkább felerősíti. 
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2. ábra. Kapcsolathálózati erőforrások egy reprodukciós útmodellje, 1986-1987 és 2005 (AMOS5-LISREL) 

A modell általános körvonalain túl a végül kiválasztott konkrét indikátorok is indoklást érdemelnek. Ami a 

státus-tényezőcsoport exogén és endogén elemét illeti, a végül választott megoldás egyik vonatkozásban sem 

egészen magától értetődő: a családiháttér-mutatók közül az apa iskolázottsága, a foglalkozási osztályhelyzet 

esetében a dichotóm szellemi-fizikai csoportosítás alkalmazása. Jóllehet az előző esetben az anya kulturális 

szerepével kapcsolatos meggondolások is egyre nyomósabbak, gyakorlati okok (így főként 1986-87-ra vonatko-

zóan a gyakran hiányos adat az anya iskolázottságára, illetve az akkoriban még meglehetősen egyoldalú, a 

legalacsonyabb végzettség irányában erősen ferde megoszlás) miatt maradtunk az apa iskolázottságánál.25 Ami a 

foglalkozási kategorizálás dichotóm verzióját illeti, nemcsak hangsúlyos módszertani megfontolások (az oksági 

összefüggést vizsgáló AMOS-LISREL modellbe bajos lett volna többértékű kategoriális változót bevonni), de 

történeti, közgondolkodásbeli és empirikus tapasztalatok is ennek alkalmazása mellett szóltak. Az alkalmazási 

státus, munkaszerződés, munkaköri miliő eltérésén alapuló szellemi-fizikai különbségtétel - amely voltaképpen 

a leginkább kurrens Goldthorpe-féle többkategóriás foglalkozási osztályséma alapjául is szolgál – ma is erősen 

jelen van a köztudatban, segítségével az emberek könnyen tudják saját és mások pozícióját definiálni.26 Hogy 

azonban interakciós szempontból is mennyire élő a társadalmi csoportok ilyen jellegű megkülönböztetése, azt – 

különböző interakciós, illetve identifikációs viszonylatokon alapuló, de minden esetben részletesebb 

foglalkozási csoportosításból induló - elemzésekkel külön is vizsgáltuk.27 Mint a Függelék elemzéseiből (I. és II. 

ábra) elemzéseiből kiderül, ezek mindkétszer megerősítették a fizikai és szellemi csoportoknak a társadalmi 

térben való elkülönülését (tehát azt, hogy például a szakmunkások is a szakképzetlen fizikaiakkal közös – és a 

szellemiektől eltérő – zónában helyezkednek el, ami, igaz, nem jelenti, hogy egyforma távolságra lennének ez 

utóbbiak különböző csoportjaitól).28 

                                                           
25Hasonló okok játszottak abban is szerepet, hogy a lehetséges családi háttérmutatók közül az iskolázottságot részesítettük előnyben a 
foglalkozással szemben. 

Mivel az említett gyakorlati nehézségek voltaképp nem egészen áthidalhatatlanok, ahogy utaltunk rá, későbbi elemzésekben kísérletet 
kívánunk tenni a családi háttér komplexebb (így mindkét szülő, s az iskolázottság mellett esetleg foglalkozási státusát is bevonó) mutatóinak 

alkalmazására. 
26 Hasonló megkülönböztetésre épült - igaz, a ma már nem egészen időszerű fehérgalléroskékgalléros terminusok alapján – Runciman 
klasszikus vizsgálata (1966) a relatív deprivációról. 
27 A Függelék I. és II. ábrájában tesszük közé azokat az eredményeket, társadalmi-térrajzolatokat, amelyek részben a megkérdezett 

szubjektív (a felsőtől az alsó osztályig terjedő) identifikációja, részben szűkebb networkpartnereik foglalkozási csoportjai alapján 
formálódtak ki (ahol a leképezett tér egyik alapkomponense rendre a saját foglalkozás egy részletesebb verziója volt, s ezzel állt szemben a 

szubjektív osztályhelyzetre vonatkozó önbesorolás, illetve a partner foglalkozási csoportja). Tanulmányunk alaptémájával kapcsolatban nem 

mellékes megemlíteni, hogy mindenekelőtt az utóbbi eljárás a kapcsolathálózati elemzés eszköztárának kihasználására épül. Bizonyos 

tekintetben hasonló interakciós megközelítésen (az adott esetben a házastársak foglalkozási pozícióján) alapul a Goldthorpe-modell 

alternatívájaként kidolgozott Cambridge-féle hierarchikus foglalkozási skála (lásd Prandy, 1990). 
28 A dichotóm csoportosítás egyik legkérdésesebb pontja, hogy a (nagyrészt önfoglalkoztató vállalkozó) önállók a fizikai vagy a szellemi 
kategóriához nyerjenek-e besorolást. Mint a Függelék I. ábrájában közölt elemzésből is kiderül, e heterogén csoport közbülső helyet foglal 

el: míg a networkinterakciós modellben a saját foglalkozás szempontjából a fizikai térfélen pozicionálódik, a networkpartnerként való 

említés szempontjából (mintegy e csoport viszonylag magasabb net- workpresztízsét megjelenítve) a szellemi oldalon. A szubjektív 
osztályidentifikáció szempontjából – inkább az utóbbihoz hasonló módon – az alsó középszintű szellemiekhez közelebb, az alsó 

középosztály jellegű önkategorizálás felé (és a munkásjellegűtől távolabb) orientálódva jelenik meg a szóban forgó kategória. Mindezeknek 

a megfontolásoknak alapján az önállók csoportját végül az iskolai végzettségnek megfelelően kettéválasztottuk: az alacsonyabb (zömmel 
szakmunkás képzettségű) szinteken a fizikai, feljebb a szellemi kategória felé (ami mintegy 40-60 százalékos megoszlást eredményezett az 

előbbi és az utóbbi csoport között). Mivel ez esetben kétségtelenül egy mechanikus foglalkozás-iskolázottság megfeleléssel van dolgunk a 

független és függő változó együttes komponensei között (s az önállók csoportja az elemzett minta nem elhanyagolható részét, mintegy 5 
százalékát tette ki), e befolyás mértékének ellenőrzése céljából az önállókat kiiktatva is elvégeztük az alapmodellünk szerinti elemzést. Az 

összmagyarázat semennyit, s az egyes útegyütthatók is csak 1-2 százaléknyit változtak a közölt eredményekhez képest. Egy hagyományos 

kritériumokon alapuló osztályjellegű csoportosítás szempontjából természetesen alapvető fontosságú volna a tulajdon szerinti 
megkülönböztetés, kiemelve a – közvetlen vagy közvetett – rendelkezésen alapuló közép- vagy nagyvállalkozói csoportokat a többnyire kis- 
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6.2. táblázat - 2.1. táblázat. Globális erőforrások reprodukciós modellje - a hatások 

összefoglaló táblája (AMOS5-LISREL sztenderdizált együtthatók, N = 2351, ill. 1421) 
 

 
1986-1987 2005 

Teljes hatás Közvetlen Közvetett Teljes hatás Közvetlen Közvetett 

Exogén 

változók 
Apa isk. ,37 ,21 ,16 ,41 ,21 ,20 

Életkor - ,03 ,02 - ,06 - ,22 - ,10 - ,12 

Endogén 

változók 
Foglalk. 

(szellemi-

fizikai) 

,42 ,42 - ,39 ,39 - 

Aktivitás ,14 ,14 - ,22 ,22 - 

Adj. R2 ,31 ,44 

6.3. táblázat - 2.2. táblázat. Globális erőforrások reprodukciós modelljének regressziós 

változata, 1986-1987 és 2005 (CATREG, Optimal Scaling, béta-együtthatók, F-

szignifikancia, Importance-mutatók, N = 2351, ill. 1421) 
 

 
1986-1987 2005 

béta sig. Importance béta sig. Importance 

Apa isk. ,23 ,000 ,27 ,22 ,000 ,24 

Foglalkozás 

(szell.-fiz.) 
,42 ,000 ,66 ,40 ,000 ,47 

Életkor ,08 ,000 ,00 - ,15 ,000 ,12 

Aktivitás ,13 ,000 ,07 ,18 ,000 ,17 

Adj. R2 ,32 ,45 

Az endogén változók másik eleme, a foglalkozási aktivitás szerinti csoportosítás is felvet bizonyos gyakorlati 

problémákat. Jóllehet a besorolás az esetek nagy részében aránylag egyértelmű - miután az inaktív népesség 

nagyrészt a nyugdíjasok jól definiált csoportjaiból kerül ki -, a munkanélküliek és a ma már nem elhanyagolható 

létszámú (felnőtt korú) tanulók esetében kevésbé magától értetődő a dolog.29 Mi azt tekintettük vizsgálódásunk 

szempontjából alapvetőnek, hogy – akár kereső, akár nem kereső jelleggel – valaki rendszeres elfoglaltsággal, 

szervezethez, intézményhez kapcsolódó munkafeladattal rendelkezik-e vagy sem. Így a munkanélkülieket nem, 

a tanulókat az aktív népesség tagjaként vettük számításba.30 

                                                                                                                                                                                     
(nagyrészt önfoglalkoztató, nem jelentéktelen részben kényszer-) vállalkozókat tartalmazó önálló kategória ma már viszonylag népes 
halmazából. Jóllehet erre a megkülönböztetésre (például a beosztottak, foglalkoztatottak száma alapján) elvben lehetőségünk nyílna, az 

előbbiek kis létszámú csoportját reprezentatív felvételünk a statisztikai elemzés számára csak alacsony elemszámmal képviselteti (nem 

beszélve arról a körülményről, hogy a szóban forgó mintaszegmens egyébként is az ilyen jellegű felvételek számára legnehezebben 
megközelíthető társadalmi közegek közé tartozik, amelynek megbízható vizsgálata speciális mintákat, illetve almintákat igényelne).. 
29Az előbbieket például a munkaügyi statisztikák az aktív népesség részének tekintik, az utóbbiakat nem (jóllehet a nyugdíjalap 

kiszámításakor a főiskolai, egyetemi tanulmányok is munkával töltött éveknek számítanak). 
30Érdemes megjegyezni, hogy olyan kiegészítő elemzéseket is végeztünk, melyek más csoportosításon – a tanulóknak az inaktív népességen 

belüli számbavételén – alapultak. Ezek az elemzések azt mutatták, hogy a lényegi összefüggések ebben a verzióban sem változtak, noha az 

aktivitás szerepe valamivel csekélyebbnek mutatkozott, mint az általunk végül alkalmazott csoportosítás szerint. (Ami viszont arra utal, 
hogy a tanulók - legalábbis a vizsgált szempontból – valóban inkább a kereső foglalkoztatottakhoz, mint a nyugdíjasokhoz állnak közel.) 
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Az első, legszembetűnőbb eredmény a modell összmagyarázatának számottevő növekedése 31-ről 44 

százalékra, ami egybecseng a konszolidációs tendenciával kapcsolatos előző megállapításokkal, és azt mutatja, 

hogy az erőforrások polarizálódásának társadalmi összefüggései ma viszonylag jól leképezhetők a reprodukciós 

modell által figyelembe vett tényezőkkel. Ez még akkor is igaz, ha a modell egyes elemei szerinti változások 

nem azonos mértékűek. Jóllehet a következőkben a közvetlen és közvetett hatások egy részletesebb 

számbavételét is bemutatjuk, a jelen ábrán is jól megfigyelhető, hogy a legnagyobb változások a séma alján 

szereplő generációs/aktivitási tényezőkkel kapcsolatosak. Míg korábban nem volt kimutatható közvetlen életkori 

hatás, addig 2005-re egyértelműen szignifikánssá vált, hogy az erőforrások készlete az idősebb kohorszok felé 

haladva csökken, és ezzel egybecsengő tendencia mutatkozik az aktivitási tényezőn keresztül is. Ezzel együtt, a 

1. ábra felső zónája legalább ekkora figyelmet érdemel: a reprodukciós modell középpontjában az apa 

iskolázottsága és a személyes foglalkozási pozíció változatlanul meghatározó tényező az erőforrások társadalmi 

eloszlásában. Minderről azonban árnyaltabb képet nyerhetünk a következő táblázatokon keresztül, amelyek a 

bevont tényezők befolyását kompaktabb módon – illetve az első altáblában közvetett és közvetlen hatásokra 

bontva is – szemléltetik. 

Az endogén és exogén változókat megkülönböztető modellből – ahogy a szóban forgó elemzés eredményeit 

magába sűrítő felső táblázat tükrözi – világosabban kitűnik a családi háttér jelentősége, a voltaképpeni 

reprodukciós folyamat mögöttes mechanizmusainak megfelelő módon.31 Külön figyelmet érdemel, hogy e 

származási tényező közvetlen hatásának mértéke eléri a közvetett hatásét. A második altáblában a regressziós 

modell viszont a – bármilyen durva – dichotóm foglalkozási osztályhelyzet meghatározó, ma is igen jelentékeny 

szerepére világít rá az erőforrások társadalmi eloszlásában.32 

Mindkét táblából ismét világosan kiolvasható ugyanakkor az életkori és az aktivitási tényező szerepnövekedése33 

(az előző esetben a regressziós modell béta-együtthatója még előjelváltozást is jelez).34 Míg korábban 

összességében még az idősebb korcsoportok voltak erőforrásban gazdagabbak, mára ez megfordult – bizonyára 

nem függetlenül a nyugdíjasok számának abszolút emelkedésétől, illetve az inaktivitás (tényleges) küszöbének 

lejjebb tolódásától. A táblázatok eredményei ugyanakkor arra is rávilágítanak, hogy jóllehet a szóban forgó két 

tényező közti összefüggés szoros, sok tekintetben átfedik egymást, mindkettőnek önálló szerepe van az 

erőforrások eloszlásában. (Így például a viszonylag fiatalabb korcsoportokon belül is nagy szerepe van annak, 

milyen valakinek a pozíciója a munkaerőpiacon, illetve az aktív népességen belül is sokat számít, kinek milyen 

az életkora.) Az eredmények összességükben az idős kohorszok le-, a fiatalok felértékelődését sugallják.35 

Elemzéseink meghatározott állomásához érve, a kiinduló kérdéseink egy részére vonatkozó eredményeket már 

itt összegezhetjük. Ahogy a különböző típusú erőforrások konszolidációja, egymással való összefonódása sem 

látszik gyengülni, úgy a legátfogóbb kategóriákon alapuló foglalkozási osztálypozíció befolyása is jelentékeny 

maradt, sőt a vizsgált átörökítési mechanizmusok szerepe, a kulturális háttér hatása valamelyest még erősödött 

is. Az individualizációs tézis fokozatos kiegyenlítődésre és a csoporthatárok elmosódására vonatkozó 

                                                           
31A kulturális átörökítés európai viszonylatban is erőteljes hazai megjelenését jelzik az iskolai tudás elsajátításának a PISA-vizsgálat által 

kimutatott összefüggései (l. Róbert, 2004). 

A társadalmi mobilitás – a vizsgált reprodukciós folyamatokkal sok tekintetben összefüggő – kérdéskörében a 2000-es évek elejéről való 
adatok (Bukodi, 2002) a felső foglakozási szinten a státusátörökítés erősödő tendenciáját jelzik. Ezzel egybecsengő módon, Róbert-Bukodi 

(2004) az 1992 és 2000 közötti időszakra vonatkozóan a társadalmi fluiditás bizonyos mérséklődését mutatja ki. 
32A regressziós modellt az általunk szokásosan alkalmazott hétkategóriás foglalkozási csoportosítás bevonásával is elvégezhettük. Ahogy 

várható volt, a modell összmagyarázata ekkor tovább emelkedett (négy százalékkal közel ötven százalékra), és e részletes foglalkozási 

csoporto- sítási modellen belüli béta- és importance-értéke is nőtt. 
33 Az életkorra vonatkozóan a kilencvenes évek végéről hasonló tendenciát jelez Róbert, 2000. 
34 Hogy voltaképpen ez a tényezőcsoport sem független az átörökítési hatástól, arra az apa iskolázottsága és az aktivitás közötti mostanra 

számottevő mértékre nőtt (,14) útegyüttható (és így a családi háttérnek a globális erőforrásra a foglalkoztatási helyzeten keresztül is meglévő 

közvetett befolyása) hívja fel a figyelmet. 
35 Egy banális, de a fentieket pregnánsan jelképző példa: a televíziós közönségmérés kiemelt célcsoportja az elmúlt évtizedben – különösen a 

kereskedelmi csatornák megjelenése óta – már nem annyira a teljes, hanem a fogyasztási potenciál szempontjából megkülönböztetetten 
kezelt 18-49 éves népesség. Joggal merülhet viszont fel a kérdés, hogy az átörökítési hatás és a dichotóm osztálymeghatározottság 

vizsgálatunkban tapasztalt masszív jelenléte vajon nem kohorszspecifikus jelenség-e (s esetleg nem csökken-e a fiatalabb népesség felé 

haladva). Ennek ellenőrzése céljából mindkét időpontra külön is lefuttattuk az Am0s-Lisrel-modellt a 45 év alatti és feletti (tehát az előbbi 
esetben az 1941, az utóbbi esetben az 1960 után és előtt született) kohorszokra vonatkozóan. A teljes hatásokat kiemelő összegző 

eredményeket a Függelék I. táblázata közli. Valójában mind a fiatal, mind az idős kohorszban emelkedett – a teljes népességnél már 

tapasztalt módon – a modell össz- magyarázata. S az, hogy a szóban forgó magyarázat az előbbieknél némileg alacsonyabb, mint az 
utóbbiaknál, csupán az életkori/aktivitási tényezőcsoport kisebb befolyásával magyarázható, az átörökítési, illetve a foglalkozási 

osztályhatások egyáltalán nem kisebb mértékűek. (Sőt mint a szóban forgó elemzés részletesebb adataiból kiderül, az előbbi vonatkozásban 

a közvetlen hatások is a közvetett hatásokhoz hasonló mértékűek). Ha más oldalról nézzük a szóban forgó összefüggést, míg az 1986-87-es 
időpontban a családi háttér közvetlen befolyása a fiatalabb korcsoportokban magasabb volt (,25) és – az általános tapasztalatnak, a várható 

életciklushatásnak megfelelő módon – az idősebbeknél lecsökkent (igaz, még mindig számottevő ,16-os szintre), a szóban forgó hatás 2005-

ben mind a fiatal, mind az idősebb korcsoportra vonatkozóan a ,21-es értéket érte el, az átörökítési mechanizmus érvényesülésének 
megnyúlására utalva. 
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implikációi legalábbis a hazai esetre tehát nem igazolódtak. További elemzést igényel, hogy mindez a szóban 

forgó eset alacsonyabb fejlettségi szintjének tulajdonítható-e (legalábbis az individualizációs elméleti irányzat 

kialakulását generáló gazdaságikulturális miliőhöz képest), ahol az elméleti vonulat további jellegzetes fogalma, 

az „élménytársadalom"36 legfeljebb a társadalom egy szűk szegmensére vonatkozható, vagy esetleg a 

rendszerváltás nyomán végbement társadalmi-gazdasági átalakulások hatottak a feltételezett tendenciákkal 

szemben.37 

5.5. 5. A kapcsolathálózati erőforrások növekvő társadalmi 
meghatározottsága 

Már az előzőkben bemutatott elemzések is jelezték, hogy az egyenlőtlenségek társadalmi strukturálódásában 

nőtt a kapcsolathálózati erőforrások szerepe, határozottabbá vált a networkjavaknak más típusú javakkal való 

összekapcsolódása, ami vizsgálatunkban a két évtized egyik legjelentősebb változásának tekinthető. Az 

eredményt értelmezve, két mozzanatra is utalni kell. A globális erőforrásokat tekintve az egyenlőtlenségek 

társadalmi meghatározottságának általános növekedését tapasztalhattuk, a szóban forgó eredmény már eleve az 

e téren végbement hasonló tendenciát valószínűsíti. Ugyanakkor az is várható, hogy e változások a 

kapcsolathálózati erőforrások belső tartalmát, rendeződési elvét is érintik. A networkjavak (1. a 2. ábrában 

netwfac5) elvileg - gazdagok és szegények számára egyaránt hozzáférhető – általános emberi alapjavak, 

melyeknek birtoklása e kiindulópont alapján jobban leválhat az egyéb - gazdasági stb. – erőforrások szerinti 

polarizációról. Ha ilyen tendenciát mégsem tapasztalunk, ez a szóban forgó erőforrások bizonyos 

instrumentalizációjára utal. 

Vajon a kapcsolathálózati erőforrások eloszlásának társadalmi meghatározottságára vonatkozó közvetlen 

elemzések egybecsengenek-e ezekkel a feltevésekkel; a más erőforrásokkal való összefüggés erősödése valóban 

növekvő társadalmi beágyazottsággal társul-e? E kérdés megválaszolására célszerű ezúttal is az előzőekhez 

hasonló reprodukciós, illetve az egyes magyarázó tényezők hatásának nagyságát elkülönítő regressziós 

modelleket alkalmazni. 

A változásra vonatkozó legkifejezőbb adat a két időpontban a függő változó mellett olvasható le: a szóban forgó 

erőforrások társadalmi eloszlásának modell- beli összmagyarázata háromszorosára, 6-ról 18 százalékra 

emelkedett. Ezt az utóbbi értéket két oldalról értelmezhetjük. Míg korábban viszonylag nagy esélye volt, hogy 

valaki a társadalmi hierarchia alacsonyabb szintjeiről networkerőfor- rások révén javíthassa életesélyeit, mára ez 

a lehetőség mérséklődött. A két időszak között ilyen értelemben is polarizáció zajlott le, a globális 

erőforrásoknál megfigyelthez hasonló módon. Részletesebb adatok fényében visszatérünk arra, hogy – főleg 

hátrányosabb helyzetben élők csoportjaiban – a kapcsolathálózati erőforrások szintje abszolút értelemben is 

csökkent. Másfelől, ez a 18 százalékos magyarázat úgy is értelmezhető, hogy más erőforrásokhoz - így 

kulturális és gazdasági javakhoz - képest az itt megragadott társadalmi determináltság még mindig gyengébb, 

azaz a networkjavak megléte, esetleg felhalmozása még mindig képezhet bizonyos ellensúlyt más javak 

birtoklásával (illetve hiányával) szemben.38 

Az ábrákból ugyanakkor az is kitűnik, hogy a magyarázó változók jó részét tekintve mind a közvetlen, mind a 

közvetett hatások nőttek. Ezt azonban pregnánsabban mutatja be már az alábbi táblázat (mely a globális 

erőforrások elemzéséhez hasonlóan, itt is az AMOS-LISREL-modell összefoglaló eredményein, az alsó 

panelben pedig a szóban forgó változók regressziós vizsgálatán alapul). 

Voltaképpen minden egyes magyarázó tényezővel kapcsolatban említésre méltók bizonyos mozzanatok. Az 

összstruktúra stabil elemének tekinthető, hogy mind korábban, mind most a származási pozíció és a saját 

foglalkozás a networkjavak eloszlásának meghatározó mozzanata. A relatív pozíciók stabilitása mellett mindkét 

                                                           
36L. Schulze (1992) egyébként sok tekintetben heurisztikus értékű munkáját. 
37E keretek közt annak a kérdésnek a vizsgálatára még érintőlegesen sem vállalkozhatunk, hogy az individualizációs tézis érvénye magán a 

kiinduló kontextuson, a jóléti társadalmak terepén mennyire általános, vagy esetleg meghatározott konjunkturális és integrációs feltételek 
érvényesüléséhez kötött. 

Az elmúlt időszakban szaporodó kutatási megállapítások szerint azonban a kelet-európai térségben nem tekinthető egyedinek a reprodukciós 
mechanizmusok erőteljes, esetleg felerősödő továbbélése (l. így Kraaykamp-Nieuwbeerta, 2000; Gerber-Hout, 2004 vagy – főként a 

konszolidációs mechanizmusoknak a kelet-európai átmenet gazdasági-társadalmi hátterére vonatkozóan – Walder, 2003, Mateju-Kreidl, 

2001). 
38A Függelék II. táblázatában részletesebben is bemutatjuk a vizsgálódásba bevont további három – kulturális, gazdasági és politikai – 

erőforrás modellbeli elemzésének összesített eredményeire vonatkozó adatokat. Csak néhány mozzanatot kiemelve, a kulturális tényező 

esetében az összmagyarázat korábban 45 százalék volt, most 54-re nőtt, a gazdasági tényezőnél a korábbi eredmény 21 százalék volt, ami 
most 39 százalékra emelkedett. 
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esetben nőtt a magyarázat abszolút értelemben, amit mind a béta-együtthatók (alsó panel), mind a teljes (sőt a 

családi háttér esetében mind a közvetlen, mind a közvetett) hatás erősödése is jelez. 

Ami a generációs tényezőcsoportot illeti, az élekor szerepe szintén határozottan nőtt (amit csak erősít, hogy 

egyedül itt történt előjelváltozás, a közvetlen hatást tekintve a korábban enyhén pozitív előjel ez esetben is 

szignifikáns negatívra változott). Korábban a nexusoknak a (foglalkozási, családi stb.) életciklus folyamán 

végbemenő bővülése valamelyest még ellensúlyozta az informális kapcsolatoknak, a társas viszonylatoknak a 

fiatal életkortól kezdve végbemenő fokozatos szűkülését. Jelenleg ez az ellensúly kevésbé áll fent. Mindez 

természetesen nem független az aktivitás korábban és jelenleg is számottevő szerepétől. A következő, életkor és 

aktivitás szerinti ábráról leolvasható, hogy az aktívak és inaktívak a kapcsolathálózati erőforrásokat illetően is 

két jellegzetes „világra" szakadnak szét, s ez a szakadék az életkorral felfelé haladva csak tágul.39 

6.4. táblázat - 3.1. táblázat. Kapcsolathálózati erőforrások reprodukciós modellje, 

közvetlen, közvetett és teljes hatások, 1986-1987 és 2005 (AMOS5-LISREL, 

standardizált együtthatók, N = 2351, illetve 1421) 
 

 
1986-1987 2005 

Teljes hatás Közvetlen Közvetett Teljes hatás Közvetlen Közvetett 

Exogén 

változók 
Apa isk. ,13 ,07 ,07 ,24 ,10 ,14 

Életkor - ,05 ,03 - ,08 - ,15 - ,07 - ,08 

Endogén 

változók 
Foglalkozás 

(szell.-fiz.) 
,17 ,17 - ,27 ,27 - 

Aktivitás ,14 ,14 - ,14 ,14 - 

 
R2 ,06 ,18 

6.5. táblázat - 3.2. táblázat. Kapcsolathálózati erőforrások reprodukciós modelljének 

regressziós változata, 1986-1987 és 2005 (CATREG, Optimal Scaling, béta-együtthatók, 

F-szignifikancia, Importance-mutatók, N = 2351, ill. 1421) 
 

 
1986-1987 2005 

 
béta sig. Import- ance béta sig. Import- ance 

Apa 

iskolázotts. 
,08 ,000 ,18 ,12 ,000 ,18 

Foglalkozás 

(szell.-fiz.) 
,17 ,000 ,51 ,27 ,000 ,50 

Életkor - ,03 ,03 ,00 - ,13 ,000 ,18 

Aktivitás ,14 ,000 ,33 ,10 ,000 ,15 

                                                           
39Ami a fenti grafikont illeti, persze figyelembe kell venni, hogy a 60 éven felül igen kis számban előforduló aktív népesség zömben magas 
státusú, viszonylag sokáig foglalkoztatott diplomásokat foglal magába. A 45-60 éves korcsoportban viszont mind az aktívak, mind az inaktí-

vak sokan fordulnak elő, és itt is igen pregnáns a különbség a két csoport között. Tegyük hozzá, a szóban forgó összefüggések korábban is a 

mostanihoz hasonlók voltak, leszámítva a legfiatalabbak közti inaktív csoportot, amely ma zömmel munkanélkülieket foglal magába, s 
akiknek kapcsolatai az idős inaktívakhoz hasonlóan erősen beszűkültek 
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Adj. R2 ,06 ,19 

A Függelék III. táblázata közli a további társadalmi-demográfiai tényezőket is bevonó regresszióelemzés 

eredményeit, amely erre ez erőforrástípusra vonatkozóan is igazolja, hogy az alapmodellbe bevont tényezők 

valóban az össz- magyarázat zömét képviselik, és ez az arány a korábbihoz képest jelentősen emelkedett is 

(mintegy 60-ról 90%-ra). Az egyéb tényezők közül ugyanakkor figyelemre méltó a nemek szerinti változás: a 

nők kapcsolathálózati hátránya gyakorlatilag megszűnt.40 

 

3. ábra. A kapcsolathálózati erőforrások alakulása életkor és aktivitás szerint, 2005 (átlagértékek 

kapcsolathálózati erőforrások ötfokú kategorizálás alapján; N = 1499; 1 = inaktív, 2 = aktív) 

A kapcsolathálózati erőforrások erős és gyenge kötésű elemeinek kiemelésével térhetünk vissza konkrétabban a 

networkjavak instrumentalizációjának előzőleg felvetett kérdéséhez.41 Mint a Függelék IV. táblázata eredményei 

jelzik, az átfogott két évtized során elsősorban a gyenge kötésű, lazább ismeretségek meghatározottságában 

ment végbe jelentős emelkedés. Míg korábban itt szinte alig mutatkozott kapcsolat az alapmodellbe bevont 

magyarázó változókkal – mintegy az ilyen jellegű ismeretségek mindennapiságát, részben inkább a lakóhelyi 

miliő, mint a társadalmi státushierarchia befolyását jelezve –, most ez utóbbi tényezők is jelentős szerepet 

játszanak már e kapcsolattípus társadalmi eloszlásában. A szóban forgó informális kapcsolatok 

státuskötődésének erősödése egy másik oldalról támasztja alá nexusjellegük növekvő hangsúlyát.42 

                                                           
40 Részletesebb elemzések itt is a kohorszok közti különbségre hívják fel a figyelmet: míg az idősebbek közt továbbra is számottevő a nők 

hátránya, a fiatalabbak közt valamelyest még meg is fordult a nemek szerinti eltérés. 
41Az előbbiek mérése a Fischer-féle (nyolcszituációs) névgenerátoros, az utóbbiaké a Lin-Du- min-féle (foglalkozási) pozíciógenerátoros 

eljáráson, az így megállapított partnerkapcsolatok terjedelmén alapult 
42A Kulturális-interakciós rétegződésvizsgálat újabb, 2005-ös hulláma számos vonatkozásban a kapcsolathálózati erőforrások szűkülését 
jelezte, ezzel párhuzamosan a tudásstílusok terén tovább folytatódott – mondhatnánk fentről lefelé tovább szivárgott – a már korábban meg-

figyelt tendencia a (munkaközpontú) kognitív-instrumentális felől a (társaság-, nexusközpontú) önprezentációs-kapcsolatteremtő stílus és az 

annak megfelelő társas tevékenységformák irányába. (Ez akkor is elmondható, ha az időközben végbement szerkezeti eltolódást – bizonyos 
szten-derdizálással, átsúlyozással – figyelembe vesszük a magasabb iskolázottságú, státusú csoportok irányába.) 
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Tegyük mindjárt hozzá, a szóban forgó táblázat adatai azt is sugallják, hogy az erős és gyenge kötésű 

kapcsolatok magyarázatának mintája egymáshoz meglehetősen hasonlóvá vált. Ezt még közvetlenebbül jelzi, 

hogy az erre vonatkozó két index közti összefüggés ,13-ról ,33-ra nőtt. A korábbi tapasztalatok talaján nem volt 

alaptalan a két kötéstípus szerinti networkjavakat hangsúlyosan külön kezelni, ahol a kapcsolati erőforrások 

egyik fajtájának (például a családi, baráti körbe való beágyazottság) megléte bizonyos fokig kompenzálhatta a 

másikfajta (például a szélesebb ismeretségi kör) hiányát. A jelen tapasztalatok e szétválás mérséklődésére, 

voltaképp ebben a vonatkozásban is e tényezők közti konszolidáció erősödésére utalnak. Az e téren is megjelenő 

polarizáció nyomán a társadalom egy jelentős részében mind az erős, mind a gyenge kötésű kapcsolatok szűkös 

javakká válnak.43 

5.6. 6. További súlypontok a téma kutatásában 

Már csak terjedelmi okok miatt sem vállalkozhatunk arra, hogy megkíséreljük a témakörben végzett kutatásaink 

valamennyi fontosabb eredményének bekapcsolását a jelen tanulmányba. Korábban több irányban tettünk 

lépéseket a kapcsolathálózati elemzés kiterjesztésére a tágabb strukturális megközelítés felé. E dolgozatban a 

networkjavakkal mint erőforrásokkal foglalkoztunk, és nem vizsgáltuk tőkeként, illetve integratív csoportképző 

tényezőként való működésüket. A politikai tagolódás témakörében végzett közelmúltbeli kutatásunk 

mindkettőre kísérletet tett, a politikai nexusdiverzitás politikai és anyagi hozadékait, illetve a politikai 

tömbösödés kapcsolathálózati összefüggéseit (így a kapcsolathálózati homofíliát/heterofíliát) elemezve (2005a). 

Még a Kulturális-interakciós rétegződés-vizsgálatsorozat korai nyolcvanas évekbeli hullámában indultunk el 

abba az irányba, hogy a személyes networ- kök felől makroszintű, latens interakciós csoportokat, s ezen a 

nyomvonalon egy foglalkozási networkpresztízs-hierarchiát is leképezzünk. A gyenge kötésű kapcsolatok 

megközelítésére szolgáló pozíciógenerátor-felvétel egy lehetséges „melléktermékeként" szintén foglalkozási 

alapon társadalmi-kulturális miliőtipológiát dolgoztunk ki (és egymást követő vizsgálatok többé-kevésbé 

egybecsengő eredményei meg is erősítették ezt az itt körvonalazott ötelemű modellt). (Első közlését 1. 

Angelusz-Tardos, 2000.) Bár a szóban forgó kísérletek különböző irányokban és módszerekkel folytak, közös 

elemük a törekvés, hogy a kapcsolathálózati – illetve a szélesebb értelemben vett strukturális – elemzés 

eszközeivel tárja fel a (mezo- vagy makroértelemben vett) társadalmi csoportok valóságos határait, a köztük 

meghúzódó törésvonalakat. 

 

4. ábra. Egy kétdimenziós, négymezős kapcsolattipológia 

                                                           
43Az előbbi vonatkozásra az utóbbi évek hazai vizsgálatai számos adalékkal szolgálnak. Így Albert-Dávid (1998) a barátok becsült számának 

folyamatos csökkenését regisztrálta az elmúlt évtizedben. Utasi (2002) hasonló tapasztalatokról számol be a családi kapcsolatok bizonyos 

vonatkozásaiban. Saját vizsgálatunk 2005-ben hasonló módszerrel, a Fischer-féle névgenerátoros eljárással átlagosan mintegy két személlyel 
kevesebb partnert regisztrált a szűkebb networkre vonatkozóan, mint 1987-ben. 
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Mindez már olyan kérdések felé vezet, amelyeket az eddigiekben nem, vagy csak részlegesen vizsgáltunk, egy 

részükkel azonban a kapcsolathálózati elemzés irodalma is csak szórványosan foglalkozik. A társadalmi 

struktúra network- oldalról történő megközelítését jól egészíthetik ki az olyan modellek – mint pl. Breiger, 

1991, vagy Pappi, 1991 –, amelyek különböző eljárások (pl. blokkmodell- elemzés) révén az egymásra 

vonatkoztatott „társadalmi osztály" és „mobilitás" fogalmak weberi hagyományához nyúlnak vissza. De saját 

itteni elemzéseink kiterjesztése, más vizsgálatok adatain való ellenőrzése is kívánatos a továbbiakban. Erre 

részben máris lehetőséget nyújt, hogy – a kilencvenes évek második feléből, illetve a jelen évtized első éveiből – 

rendelkezésre állnak a most vizsgált két időpont közti networkerőforrásokat is felölelő adatbázisok. Ezek révén 

jobban behatárolhatjuk azokat az időszakokat, amikor a most megfigyelt strukturális változások (akár a 

konszolidáció-interszekció, akár bizonyos társadalmi tényezők befolyását tekintve) végbementek. A 

továbbiakban tervezett ismétlések pedig nemcsak a jelen megállapítások tesztelését szolgálhatják, hanem ahhoz 

is adalékot nyújthatnak, hogy mennyire beszélhetünk esetleg hosszabb távú strukturális ciklusokról (az 

individualizációs tézis érvényesülésének feltételezett időbeli hullámzásához is közelebb jutva ezáltal). 

Ugyanígy, új adatbázisunk tudásstílusadatainak részletesebb elemzése teszi lehetővé annak a megközelítésnek a 

továbbvitelét, amely a kulturális-interakciós rétegződést a kapcsolathálózati elemzésen kívül erre a másik 

pillérre alapozta. A tudásstílusok fajtáinak változó hangsúlya a társadalmi rétegződés alakulására is minden 

bizonnyal rányomja bélyegét. Itt csak érintőlegesen szólhatunk róla, de egy ilyen irányú vizsgálódás további 

eleme lehet a jelen tanulmányban megkülönböztetett négy erőforrásfajta alapján körvonalazandó tipológia. 

Valójában a kapcsolathálózati elemzés eddigi terrénuma is kiegészítésre szorul a további vizsgálódások során. 

Dolgozatunkban csak nagy vonalakban foglalkoztunk a különböző kapcsolattípusokkal, elsősorban az erős és 

gyenge kötésű kontaktusok megkülönböztetésére alapozva. Voltaképpen ez olyan leszűkítés, amely bizonyos 

fokig a networkirodalom egészét jellemzi. Bár a homofí- lia/heterofília kérdésköre újabban ismét napirendre 

került, fontosnak tartanánk ezt – egy másik elemzési dimenzióként – összekapcsolni a kötések ereje szerinti 

megkülönböztetéssel. Jóllehet a tanulmány vége felé nem volna célszerű nagyon a részletekbe menni, egy ilyen 

megközelítés heurisztikus erejét jól érzékeltetheti a fenti séma. 

Az itt felvetett kérdéseket csak röviden érintve, a séma a kapcsolattípusok és strukturális összefüggések egy 

általános jellemzésére ad lehetőséget. Az elmúlt néhány évtized kapcsolathálózati irodalma főként a bal alsó és 

jobb felső mezők átlójának kérdésköreire fókuszált (a kapcsolathálózati megközelítésen belül a két 

legelterjedtebb mérőműszer, a név- és a pozíciógenerátor is a szóban forgó két mezőhöz kapcsolódik), amihez 

az is hozzájárulhatott, hogy az erős kötést gyakran a homofíl, a gyenge kötést a heterofíl pólussal kapcsolják 

össze. Noha ez nem nélkülöz minden alapot, mégis a figyelem hátterébe szorít olyan témákat, amelyek 

strukturális szempontból kiemelt figyelmet érdemelnek. Így a bal felső mezőben körvonalazott patrónus-kliens 

problémakör valójában nemcsak a premodern társadalmak sajátja, hanem – társadalmi szféránként eltérő 

hangsúllyal – a fejlett demokráciák viszonyai közt is megtalálható.44 Még véletlenszerűbb a figyelem a jobb alsó 

mezőben jelzett kérdéskör iránt, annak megfelelően, hogy a kapcsolathálózati irodalmon belül is erőteljesebb 

volt a státuselérés, mint a csoport- vagy osztályintegráció és -tudat problémái iránti kutatási érdeklődés. A 

gyenge kötésű homofíl kapcsolatok szociológiailag kitüntetett jelentőségű kérdésköre új elméleti irányokat és 

további módszertani kezdeményezéseket igényel.45 
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5.8. Függelék 

6.6. táblázat - I. táblázat. Globális erőforrások reprodukciós modelljének fiatal és idős 

korcsoportokra vonatkozó összefoglaló táblázata, 1986-1987 és 2005 (AMOS-LISREL, 

teljes hatások, sztenderdizált) 
 

Endogén és függő változók 1987 2005 

 
apaisk4 kor fizszel2 aktiv2 apaisk4 kor fizszel2 aktiv2 

45 év alatt (N = 1322, ill. 592) 
 

aktív2 ,084 ,042 ,000 ,000 ,153 - ,087 ,000 ,000 

fizszel2 ,328 ,138 ,000 ,000 ,417 - ,147 ,000 ,000 

globfak5 ,373 ,174 ,351 ,049 ,421 - ,001 ,447 ,141 

A modell össz- magyarázata ,27 ,35 

45 év felett (N = 1029, ill. 829) 
 

aktív2 ,048 - ,715 ,000 ,000 ,164 - ,565 ,000 ,000 

fizszel2 ,418 - ,041 ,000 ,000 ,402 ,011 ,000 ,000 

globfak5 ,139 - ,073 ,499 ,078 ,410 - ,236 ,412 ,191 

A modell össz- magyarázata ,35 ,41 

6.7. táblázat - II. táblázat. Egyéb erőforrások reprodukciós modelljének összefoglaló 

táblázata, 1986-1987 és 2005 (AMOS-LISREL, teljes hatások, sztenderdizált, N = 2351, 

ill. 1421) 
 

 
1986-1987 2005 

Kulturális Anyagi Politikai Kulturális Anyagi Politikai 

Exogén 

változók 
Apa isk. ,45 ,34 ,15 ,47 ,34 ,15 

Életkor - ,05 ,03 - ,01 - ,24 - ,32 ,11 

Endogén 

változók 
Fogl. (szell.-

fiz.) 
,52 ,32 ,17 ,46 ,23 ,18 

Aktivitás ,02 ,13 ,14 ,16 ,30 ,09 
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R2 ,45 ,21 ,06 ,54 ,39 ,05 

6.8. táblázat - III. táblázat. Kapcsolathálózati erőforrások reprodukciós modelljének 

egy kibővített regressziós változata, 1986-1987 és 2005 (CATREG, Optimal Scaling, 

béta-együtthatók, F-szignifikancia, Importance-mutatók, N = 2351, ill. 1421) 
 

 
1986-87 2005 

béta sig. Impor- tance béta sig. Impor- tance 

Apa isk. ,10 ,000 ,15 ,16 ,000 ,23 

Fogl. (szell.-

fiz.) 
,12 ,000 ,26 ,25 ,000 ,41 

Életkor ,04 ,006 ,00 - ,13 ,000 ,15 

Aktivitás ,12 ,000 ,17 ,10 ,000 ,12 

Nem (ffi) - ,10 ,000 ,08 - ,02 ,667 ,00 

Lakóhely 

(Bp.) 
,08 ,000 ,00 ,12 ,000 ,01 

Ágazat ,09 ,000 ,12 ,05 ,000 ,03 

Vezető ,13 ,000 ,25 ,06 ,008 ,05 

Adj. R2 ,09 ,20 

6.9. táblázat - IV. táblázat. Erős és gyenge kötésű kapcsolathálózati erőforrások 

reprodukciós modelljének összefoglaló táblázata, 1986-1987 és 2005 (AMOS-LISREL, 

teljes hatások, sztenderdizált; N=2351, illetve 1421) 
 

Kapcsolattíp

us 
1987 2005 

 
apaisk4 kor4 fizszel2 aktiv2 apaisk4 kor4 fizszel2 aktiv2 

Erős kötés 
 

Közvetlen ,070 - ,080 ,087 ,113 ,052 - ,132 ,144 ,052 

Közvetett ,033 - ,068 - - ,071 - ,027 - - 

Teljes hatás ,103 - ,148 ,087 ,113 ,123 - ,158 ,144 ,052 

A modell 

össz- 

magyarázata 

,06 ,07 

Gyenge 
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kötés 

Közvetlen - ,052 ,030 ,049 ,119 - ,007 - ,010 ,171 ,158 

Közvetett ,019 - ,075 - - ,097 - ,085 - - 

Teljes hatás - ,032 - ,045 ,049 ,119 ,090 - ,095 ,171 ,158 

A modell 

össz- 

magyarázata 

,01 ,06 

 

I. ábra. Foglalkozási kategóriák társadalmi térben való elhelyezkedése a saját foglalkozás46 és a networkpartner 

foglalkozása47 közti összefüggés alapján, 2005 (korrespondencia-elemzés; oszlop és sorváltozó alapján külön-

külön; N = 1215) 

                                                           
46Az egyes kategóriák: felső vezető, alsó- és középvezető, beosztott értelmiségi, irodai és egyéb szellemi, önálló/vállalkozó/kisiparos, 

szakmunkás, segéd- és betanított munkás, mezőgazdasági fizikai. 
47A networkpartner foglalkozását az öt fő említés közül az utolsóként említett (viszonylag kevésbé szoros) kapcsolat foglalkozása képviseli. 

Az itt alkalmazott kategóriák az előzőhöz képest kevésbé részletes említések miatt bizonyos mértékig eltérnek: értelmiségi foglalkozás 

(vezető/diplomás beosztott), alsó- és középvezető, irodai és egyéb szellemi, önálló/vállalkozó/kisiparos, szakmunkás, segéd- és betanított 
munkás, mezőgazdasági fizikai. 
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II. ábra. Foglalkozási kategóriák társadalmi térben való elhelyezkedése a foglalkozás és a társadalmi 

osztályidentifikáció48 közti összefüggés alapján, 2005 (korrespondenciaelemzés; oszlop és sorváltozó alapján 

külön-külön; N=1350) 

                                                           
48A szubjektív osztályidentifikáció egyes kategóriái: felső osztály, felső középosztály, középosztály, alsó középosztály, munkásosztály, alsó 
osztály. 
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7. fejezet - VII. TÚL A 
RÉTEGZŐDÉSEN? 

1. Ulrich Beck: Túl renden és osztályon? – Társadalmi 
egyenlőtlenségek, társadalmi individualizációs 
folyamatok és az új társadalmi alakulatok, identitások 
keletkezése1

 

1.1. 1. Bevezetés és problémafelvetés: a társadalmi 
egyenlőtlenség individualizálódása 

Aki ma elhagyja a kutatási rutin ösvényeit és újra napirendre tűzi az egyenlőtlenségkutatás tárgyának és 

miértjének kérdését, az egy látszólag ellentmondásos ténnyel kerül szembe, amelyet nehéz tisztázni: a 

társadalmi egyenlőtlenség szerkezete a fejlett országokban történelmi és politikai szempontból egyfelől meglepő 

stabilitást mutat. Az idevágó kutatási eredményekből megtudhatjuk, hogy a technikai és gazdasági változások és 

az utóbbi két-három évtized minden reformtörekvése ellenére társadalmunk nagy csoportjai között húzódó 

egyenlőtlenségi viszonyok – egyes eltolódásoktól, átcsoportosulásoktól és átmeneti zónáktól eltekintve – nem 

változtak meg lényegesen. Kissé nagyvonalúan úgy foglalhatnánk ezt össze, hogy azoknak a szülőknek a 

gyermekei, akik harminc évvel ezelőtt a jövedelem, a hatalom, a képzettség és a presztízs hierarchiájának alsó 

harmadába tartoztak, ma az esetek túlnyomó többségében szintén a jövedelem, a hatalom, a képzettség és a 

presztízs hierarchiáinak alsó harmadába kerülnek.2 Az egyenlőtlenség egyes dimenzióiban végbement ugyan 

bizonyos csoportok kiegyenlítődése (például a jövedelem esetében), és felfelé irányuló mozgások is 

tapasztalhatóak (a nők és a munkáscsaládból származó gyermekek arányának növekedése a főiskolákon); de 

„kollektív lecsúszás‖ is előfordul, például az érettségi vagy egyes diplomák elértéktelenedése (ezek megszerzése 

önmagában gyakran nem segíti tovább a diákot, ehhez szüksége van az egyes oktatási vagy munkahelyekre való 

felvételhez megkövetelt jegyátlagra); valamint új társadalmi egyenlőtlenségek is keletkeztek (például a 

peremcsoportok helyzetének rosszabbodása, egyes vállalkozói csoportok jövedelmének aránytalanul nagy 

növekedése, a hatalmi helyzet eltolódása a gazdaság koncentrációs folyamatai nyomán).3 

Másfelől az egyenlőtlenség témája (legalábbis klasszikus változataiban) figyelemre méltó következetességgel 

hiányzik a mindennapok, a politika és a tudományok napirendjéről. Lehetséges, hogy a nyolcvanas években újra 

társadalmi gyúanyaggá válik a „nullanövekedés‖ vagy „negatív növekedés‖ társadalmának elosztási konfliktusai 

következtében, azt követően, hogy a folyamatosan növekvő munkanélküliség meghaladja a kétmilliós határt. Az 

elmúlt két évben mindenesetre meglepő, mennyire „szétmorzsolódtak‖ társadalmilag az egyenlőtlenség 

kérdései, az elosztási viszonyok relatív állandósága mellett is. Itt-ott megjelennek ugyan más összefüggésben 

(például az „új szociális kérdésről‖ folytatott vitában) és provokatív változataikkal is találkozni (harc a nők 

jogaiért, polgári kezdeményezések az atomerőművek ellen, egyenlőtlenségek különböző generációk között, 

regionális és vallási konfliktusok stb.). Ha azonban a nyilvános és a politikai vitákat a tényleges fejlődés valós 

mércéjének veszi az ember, akár a következő végkövetkeztetést is megfogalmazhatja: ma a Német Szövetségi 

Köztársaságban olyan viszonyok közt élünk, amelyek túl vannak az osztálytársadalmon, amelyek közt az 

osztálytársadalom képe csak jobb alternatívák híján, elmúlt idők képeként marad fenn.4 

                                                           
1Ulrich Beck: Jenseits von Stand und Klasse? Soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche Individualisierungsprozesse und die Entstehung 

neuer sozialer Formationen und Identitäten In.: Soziale Ungleichheiten. Verlag Otto Schwartz and Co., Göttingen, 1983, 36-74. oldal. A 
jelen fordítás forrása: Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Válogatott tanulmányok. Új Mandátum, Bp., 1997, 

418-468. old. 
2E nagyon általános állítás pontosítását lásd a Német Szövetségi Köztársaság társadalmi szerkezetének újabb leírásaiban, például: Bolte, 
Kappe és Neidhardt (1975); W. Zapf (1978); Handl, Mayer és Müller (1977); M. R. Lepsius (1979); B. Schäfer (1979); K. O. Hondrich, 

(1982); S. Hradil (1982). 
3E tapasztalatok alapján világos oka van annak, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek magyarázatának klasszikus kérdése átadja a helyét a 
társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődésének magyarázatát kereső kérdésnek. De arra is rá kell kérdeznünk, mi teszi a társadalmi 

egyenlőtlenségeket azokban a társadalmakban, amelyekben minden változik, minden folyik; ennyire immunissá a változásokkal szemben, 

ennyire, minden várakozást meghaladóan, reprodukcióképessé? Ez a „stabilitás a változásban‖, amelyet joggal nevezhetünk 
„ultrastabilitásnak‖, teljességgel valószínűtlen jelenség a modern társadalom önértelmezése, gazdasági, technikai és politikai fejlődése 

fényében. 
4Ebben kétségkívül az NSZK osztályszerkezetének sajátos fejlődési útja is kifejeződik, amely különbözik például a nagy-britanniai és a 
franciaországi fejlődéstől. Nagy-Britanniában a társadalmi osztály-hovatartozás a mindennapokban is világosabban észrevehető volt, 
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Az itt következő gondolatok kiindulópontja ebben az értelemben egy paradoxon feloldása, amely – ha minden 

az elképzelések szerint alakul – egyszersmind némi fényt vet az eddigi egyenlőtlenség-kutatásra is – közelebbről 

az a paradoxon, hogy valami állandó marad és ugyanakkor radikálisan át is alakul. A tézis a következőképpen 

hangzik: az NSZK fejlődésében viszonylag állandók maradtak a társadalmi egyenlőtlenség elosztási viszonyai, 

miközben az emberek életfeltételei ezzel egy időben drasztikus mértékben megváltoztak. Ez a szintek 

eltolódásával vált lehetségessé (különösen a jövedelem és az iskolázottság szintjeinek eltolódásával, de más 

össztársadalmi változások révén is), amelyeket az idevágó kutatás magától értetődőnek tekint, tudomásom 

szerint azonban az NSZK társadalmi szerkezete fejlődésének lényegi elemeként szisztematikusan sosem 

ragadott meg és dolgozott ki. 

Ebben az értelemben a következőkben meg kell mutatnunk, hogy a szintek eltolódásával (gazdasági fellendülés, 

oktatási expanzió stb.) a szubkulturális osztályidentitások fokozódó mértékben elenyésznek, a „rendi‖ színezetű 

osztályhelyzet hagyománya elvész, es megindul az élethelyzetek és életutak diverzifikálódása és 

individualizálódása, amely a társadalmi osztályok és rétegek hierarchia-modelljét aláássa, valóságtartalmát 

pedig mindinkább kérdésessé teszi.5 

Az össz-szint ugyanis a tartós egyenlőtlenségi viszonyok esetében is vagy felfelé vagy lefelé tolódik el, s ez a 

szintbeli eltolódás az emberek életfeltételeinek szempontjából – az ennek következtében meginduló fejlődés és 

változás révén – sokkal jelentősebb, mint az új szinten újra létrejövő távolságok és viszonyok. A szintemelkedés 

révén az egyes társadalmi csoportok az ötvenes és hatvanas évek gazdasági újjáépítése és a hatvanas és a 

hetvenes évek oktatási expanziója révén olyan változásokat és javulásokat tapasztalhattak saját életfeltételeikben 

és kilátásaikban, amelyek valószínűleg sokkal meghatározóbb és messzebbre vezető hatásokkal járnak, mint az 

egyes csoportok között korábban vagy később újra megjelenő vagy egyenesen elmélyülő távolság a jövedelmi 

és oktatási hierarchiában. A szinteltolódás éppen azokban a csoportokban érezteti a leginkább a hatását, 

amelyeknek helyzete korábban a legrosszabb volt: a társadalmi egyenlőtlenség alsóbb régióiban. A munkások 

esetében az anyagi életszínvonal ugyanolyan mértékű emelkedésének például sokkal nagyobb jelentősége volt, 

mint a középosztálybeli és felsőosztálybeli alkalmazottaknál, mivel ezzel a munkásháztartások első ízben 

jutottak hozzá a privátszféra bizonyos individuális kibontakozási lehetőségeihez (nagyobb lakás, autó),6 

miközben ugyanaz a fejlődés a felsőbb osztálybeli alkalmazotti háztartásokban legfeljebb a már magától 

értetődő és ismert lehetőségek megsokszorozódását hozta magával (második autó, nyaraló). 

Ugyanez a helyzet az oktatási lehetőségek megnyílásával és az oktatás iránti igény megnövekedésével a 

munkáscsaládokban a hatvanas és hetvenes években. 

Remélhetőleg senki sem veti majd a szememre, hogy félreismerem vagy félre akarom magyarázni a jelenleg is 

fennálló egyenlőtlenségek jelentőségét. De a fejlődés jelentőségét az emberek életében mégsem vezethetjük le 

kizárólag és automatikusan az egyenlőtlen elosztási viszonyokból, amelyek implicite a statisztikailag egyenlő el-

oszlás normájából indulnak ki. Az értékeléskor inkább és alapvetően az emberek vonatkoztatási horizontját, 

illetve társadalmi és életrajzi kiindulási helyzetét kell figyelembe vennünk. Ebben az értelemben az első 

                                                                                                                                                                                     
maradt, és tudatos identifikáció tárgyát képezi. Szilárdan összekapcsolódik a beszédstílussal (az akcentussal, a kifejezésekkel, a 
szókinccsel), a lakónegyedek éles osztálymegoszlásával („housing classes‖), az oktatási formákkal, a ruházkodással és mindennel, ami az 

„életstílus‖ kifejezésben foglalható össze. (Lásd ehhez – valamint a francia helyzet sajátosságaihoz – Gordon Smith (1982]; Pierre Birnbaum 

[1982] Sidney Pollard [1979); Eric J. Hobsbawm [1979); Heinz-Gerhardt Haupt [19791; P. Bourdieu [19821.) 
5„Társadalmi osztályokról‖ itt a Max Weber-i értelemben beszélünk ( Wirtschaft und Gesellschaft [Gazdaság és társadalom], 5. kiadás, 

1972: 532-540). A gazdaságilag definiált társadalmi kategóriák (az „osztályhelyzet‖ Webernél köztudottan „piaci helyzetet‖ jelent) ebből a 

szempontból csak az életvezetésnek és az életstílusnak, az értékorientációknak és a viselkedési sajátságoknak a „ rendi különbségekkel való 
legkülönfélébb kapcsolataiban‖ válnak elkülöníthető társadalmi egységgé. 
6A munkások felemelkedése és életminőségének javulása 1950 után óriási mértékű; mint Joseph Mooser (1982) mondja kiváló szakirodalmi 

áttekintésében, „átfogó és társadalomtörténeti szempontból forradalmi javulás, mivel ezzel az életformák nagy egyenlőtlenségei tűntek el... 

Az 1880-as évektől 1970-ig az ipari munkás átlagos reálbére megháromszorozódott,ezen belül a legnagyobb ugrás az 1950-et követő időre 

esett... Ha csökkent is a reálbér-növekedés az utóbbi évtizedben, az NSZK-ban élő munkások alaptapasztalata alighanem (szintén) a jólét 

fokozódása...‖ (18.). „Az egykor exkluzív fogyasztási lehetőségek demokratizálódása‖ viszont a munkásság előtt mindeddig ismeretlen 
egyéni kibontakozási lehetőségeket tárt fel. Ez a korábban középosztálybeli-exkluzív tulajdonformákban is megmutatkozik, azaz a ház- és 

lakástulajdonban. 

1950-ben a munkáscsaládok 6 százaléka rendelkezett saját házzal vagy lakással, 1968-ban már 32 százaléka, 1977-ben pedig 39 százaléka 
(uo. 21). Ebben megint a munkások lakáshelyzetének radikális megváltozása fejeződik ki: ha a század elején a szűkös lakótér még 

kikényszerítette a „félig nyitott proletár családszerkezetet‖, amelyben a háztartást a szomszédoktól, az utca életéről, a kocsmáktól és az 
egyesületi kultúrától csak áttetsző határok választották el, a jobb felszereltségű nagyobb lakások (a munkaidő csökkentésével együtt) 

lehetővé tették a magánéleti életformát a proletárok számára is: 

„E változás szimbóluma... a lakószoba lett, a magánszféra és a nem-munka jellegű tevékenység tudatosan hangsúlyozott élettere. Ide 
jellemzően tiszta ruhában léptek be, nem úgy, mint a régi konyhalakásba, ahol munkaruhában üldögéltek, és amelyet, ellentétben a korábbi 

»tisztaszoba« hideg »pompájával«, hétköznap is használtak. E változás alapvetően befolyásolta az egész életformát...‖; előtérbe került a 
tömegkommunikáció és a tömegkultúra, megváltoztak a szocializáció feltételei és a nevelési stílus stb. (Uo. 32 és következő oldalak.) 
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bekapcsolódás az oktatásba (a hagyományos gondolkodási és nyelvi formák ezzel együtt járó elhagyásával, a 

felemelkedés céljának megfogalmazódásával) valószínűleg sokkal nagyobb jelentőségű és messzebbre vezető az 

egyik csoport szempontjából, mint a viszonylag egyenletes emelkedés és a fennálló képzési lehetőségek tágítása 

a másik csoport számára, s az oktatásba való bekapcsolódás jelentősége akkor is érvényesülhet, ha ezzel a 

csoport viszonylagos helyzete a társadalmi rendben egyáltalán nem változik. 

Ugyanakkor nemcsak a jövedelmi és az oktatási szinteltolódások képesek radikálisan megváltoztatni (konstans 

egyenlőtlenségi viszonyok mellett) az emberek életfeltételeit – méghozzá az élethelyzetek és az életutak 

individualizálódásának irányában. Ez azáltal is lehetséges, hogy 

• a mobilitás révén (a társadalmi és földrajzi mobilitás értelmében) az emberek életútja leválik szülői 

családjukéról, nagy váltásokon megy át, és ebben az értelemben „individualizálódik", ezzel pedig az 

ismeretségi körben és a szomszédok körében új vonatkoztatási mintázatok és az együttélés új formái 

keletkeznek,7 

• a szociális állam biztosítási- és adózási rendszerének megalkotásával a bérmunkáslét alapvető kockázatai (és 

az „osztályszolidaritás" kiépülésének ezek nyomán keletkező ösztönzői) csökkentek vagy részlegesen meg is 

szűntek (például munkanélküliségi biztosítás, betegbiztosítás),8 

• létrejött a „mesterséges‖ belső differenciálódás (például az iskolai végzettség és az üzemi státushierarchia 

formájában) és ezzel a csoporton belüli felemelkedés és lesüllyedés. Ezek a tendenciák viszont ott is 

kikényszerítenék a megfelelő egyéni felemelkedés vágyát, ahol az egyenlőtlenség-kutatás értelmében vett 

„társadalmi felemelkedésről‖ még sokáig nem lehet szó,9 

• a versenyviszonyok (és az ezekkel együtt járó, egyéni leválasztódáshoz és elszigetelődéshez vezető 

kényszerek) időben és társadalmi tekintetben egyaránt kiterjedtek, vagyis ezeket az életút során korábban és 

több társadalmi viszonyban lehet tapasztalni,10 

• a régi lakóterületeket új nagyvárosi települések váltják fel, a maguk lazább ismeretségi és szomszédsági 

viszonyaival,11 

a munkaerőpiaci dinamika mind szélesebb népességrétegekre terjed ki (a nem bérből élők csoportja egyre 

kisebb, a bérből élők csoportja pedig egyre nagyobb lesz), ezzel minden különbség ellenére a közös vonások, 

különösen a közös kockázatok (munkanélküliség, lefokozás stb.) áthidalják az eltérő jövedelmi szintek és 

iskolai végzettségek közti távolságot,12 - a főállású munkaidő folyamatosan csökken, aminek következtében 

                                                           
7Ami a társadalmi mobilitást illeti, fellépése a vizsgált időszakban nem annyira az esélyegyenlőtlenségek megszűnésére vezethető vissza, 

mint inkább a foglalkozási szerkezet megváltozására, különösen a szolgáltató szektor kiépülésére a hatvanas és a hetvenes években. Az 
alkalmazottak és tisztviselők alsó és középrétegének kereken fele és az alkalmazottak felsőbb rétegének harmada – az 1920 és 1936 között 

született férfi-népesség 1971-es helyzete szerint munkáscsaládból származik. Ez a következőt jelenti: 1971-ig minden évjáratból a 

segédmunkások fiainak 15,4, a betanított munkások fiainak 23,4, a szakmunkások fiainak 30,4, valamint a vezető szakmunkások és 
mesterek fiainak 45,2 százaléka (főként alsó és középszintű) alkalmazott és tisztviselő lett (Mayer és Müller, 1976: például 116). 
8Ebben az értelemben a munkaügyi viszonyok jogi rendezése az állami jóléti politikai keretein belül alapvető lendületet adott a társadalmi 

igények individualizálódásának, ami viszont megváltoztatta a munkásmozgalom cselekvési feltételeit: a munkajog kodifikálása az egyéni 
munkavállalói jogokat erősítette, amelyeket az egyes ember közvetlenül érvényesíttethet a munkaügyi bíróságok előtt, s ezzel korlátozta a 

kollektív érdekképviselet és cselekvés jelentőségét (lásd például M. R. Lepsius, 1982: 53,62; valamint a kérdés tárgyalását R. Voigt, 1980; 

Müller és Otto, 1980 műveiben). 
9Az ilyen belső szelekciós folyamatok és kényszerek az oktatás expanziója során minden területen, a munkások közt is, felerősödtek. A 

kvalifikációs követelményeknek a foglalkozási szerkezet kiépülésével összekapcsolódó növekedése a munkás-foglalkozásokban, a 

beiskolázás, a végzettség és a státus összekapcsolódása az üzemekben ahhoz vezetett, hogy a segédmunkás „az utóbbi évtizedekben egyre 

inkább »egyéni kudarccá«‖ lett (Mooser, 1982:14). „A munkás-foglalkozásokba való bekerülés tehát ... a »kiválasztódás és alkalmazkodás« 

mind keményebb folyamatává vált, amelynek során a rosszabb pozíciók ma még egyértelműbben a strukturálisan gyenge csoportoknak, 

például a nőknek és a külföldieknek jutnak‖ (15.). 
10Nemcsak a munkahelyekért folyó versenyről van szó, hanem különösen az oktatási helyekért, jegyekért és jegyátlagokért folyó versenyről, 

amely az oktatási expanzió folyamán egyre erősödik, azaz az életút során egyre korábbi szakaszokat ér el. Példaszerűen mutatja ezt a régi 

társadalmi egység, az „iskolai osztály‖ felbomlása és ezzel a választási lehetőségek, kombinációk sokasodása és a diákok 
individualizálódása. 
11E fejlődés folyamán az ipari centrumok és városok növekedésével a hatvanas években eltűntek a „hagyományos‖ lakóterületek (a 

rokonságok és szomszédságok szoros hálójával, közösségi tudatukkal és a kölcsönös segítségnyújtás, a kollektív cselekvés és a társadalmi 
kontroll különféle formáival), és a helyükben erősebben kevert lakónegyedek keletkeztek, amelyekben – mint Goldthorpe és munkatársai 

megjegyzik – „a jómódú munkások irodai és kereskedelmi alkalmazottak, sőt részlegvezetők, ipari technikusok és mérnökök 

szomszédságában élnek‖ (Goldthorpe et al, 1971: III: 95; lásd még J. Klein, 1965: 246-282). 
121950 és 1976 között például az önállók aránya 14,5 százalékról 9,1 százalékra esett, miközben a foglalkoztatottak aránya 71,6 százalékról 

86,3 százalékra emelkedett (lásd Lepsius, 1979: 169). Ezzel párhuzamosan a „nem önálló munka" társadalmi profilja is radikálisan 

megváltozott. A császárságban ez még lényegében a munkássághoz való tartozás szinonimája volt, 1970-ben viszont a munkások egyfelől, 
az alkalmazottak és risztviselők másfelől egyforma nagy csoportot jelentenek a „nem önállók osztályában‖. 
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(az életszínvonal és az iskolai végzettség egyidejű növekedésével) csoport- és generációspecifikus kü-

lönbségek jönnek létre a privátszféra kibontakoztatási és alakítási lehetőségeiben,13 

• e folyamatok és változások révén a hagyományos, szubkulturális különbségek és „szociokulturális miliő" 

beszűkült és felszakadozott, ezzel társadalmi alapját és jelentőségét vesztette az a mód, ahogyan a 

mindennapokban és az életvilágban is azonosítható osztályszerkezetbe beépülnek az emberek.14 

Az elmúlt három évtizedben ebben az értelemben – ez tézisünk – az emberek anyagi és szociokulturális 

életfeltételei és kilátásai az egyenlőtlenség-kutatás figyelmének küszöbe alatt gyors átalakuláson mentek 

keresztül, és ez az átalakulás ma is folytatódik. Ebből ered e kutatási irány egyre súlyosbodó problémája, amely 

tárgyát – hogy úgy mondjam – fogalmilag kiengedte a kezéből. A valóság búcsút mondott az össztársadalmi 

rétegződési modellekben gondolkodó egyenlőtlenségkutatásnak; elillant előle, és ez a döntő oka annak, hogy a 

szociológiai egyenlőtlenség-kutatás (egyébként nemcsak ez) egyre inkább a társadalmi irrelevancia 

„duzzogójába‖ kényszerül.15 

A kutatás és a valóság divergenciája önmagában is igen érdekes és megmagyarázandó jelenség. Azonban ezek 

az inkább kutatásszociológiai és kutatáselméleti kérdések nem tartoznak jelenlegi témánkhoz. E tanulmányban a 

felvázolt perspektíva szisztematikus kidolgozásával foglalkozunk, amely szerint az elmúlt két-három évtizedben 

minden gazdag nyugati ipari országban különösen az NSZK-ban – a konstans egyenlőtlenségi viszonyok 

palástja alatt mindeddig ismeretlen hatókörű és erejű társadalmi „individualizálódási folyamat” indult meg és 

tart ma is. Pontosabban: egy történelmileg sajátos jellegű „individualizációs hullám‖, amelynek során a 

viszonylag magas materiális életszínvonal és az oktatási esélyek növekedéséből, a mobilitási folyamatokból, a 

versenyviszonyok kiterjedéséből, a munkahelyi viszonyok jogi kodifikációjából, a főállású munkaidő 

megkurtításából és más dolgokból eredő, igen messzemenő társadalmi biztonság háttere előtt az emberek a 

történelmi hagyomány megtörésével kikerültek hagyományos kötődéseikből, gondoskodási viszonyaikból, és 

kizárólag magukra, valamint saját egyéni „(munkaerőpiaci) sorsukra‖ kell hagyatkozniuk, minden kockázattal, 

lehetőséggel és ellentmondással szemben.16 

Az individualizálódás fogalmával egy olyan folyamatra szeretném felhívni a figyelmet, amelyet mindeddig 

normatív hangsúlyokkal, elsősorban a kibontakozó polgárság esetében fogalmaztak meg, ugyanakkor – s ez a 

fogalom egy új és pontosabb körülhatárolását követeli meg – más formában a modern kapitalizmus „szabad 

bérmunkására‖ is jellemző. Nem annyira a kapitalizmus korai szakaszát és a feudális kötődések ezzel együtt járó 

feloldódását jellemzi, mint inkább a jóléti tömegdemokráciák munkaerőpiaca folyamatainak dinamikáját. A tézis 

a következő: a munkaerőpiacra való belépéssel (valamint a bérmunka terjedésével) egyre újabb 

individualizációs hullámok indulnak meg a családhoz, a szomszédsághoz, a kollégákhoz fűződő, a foglalkozási 

és szakmai kötelékekben, valamint az egy-egy meghatározott regionális kultúrához, hagyományhoz és vidékhez 

fűző kötelékekben. Ezek az individualizációs hullámok versenyeznek „a munkaerő-piaci kollektív sors‖ 

tapasztalatával, például a „bérmunkáslét‖ társadalmi kockázataival (munkanélküliség, képzettségi értékvesztés 

stb.). Ezért fordított arányban e kockázatok megszűnésével – a viszonylagos prosperitás és szociális biztonság 

körülményei között, ahogy ez az NSZK-ban kialakult – olyan tendencia indul el az életvilágban, mely az 

                                                           
13„Míg az ötvenes évek közepén egy aktív férfi-munkás esetében éves átlagban egy munkavégzéssel töltött órára 2,9 nem munkavégzéssel 

töltött óra jutott, ez az arány 1980-ban 1:5,1; ha megfigyeljük továbbá, hogy a fiatal munkások átlagosan két ével idősebbek (17 évesek), 
amikor munkába állnak és hogy a halálozási kor körülbelül három évvel kitolódott – 72 évre –, akkor képet kapunk arról, milyen mértékben 

növekedett egyetlen generáció alatt a munkavégzésen kívüli életidő‖ (Kern és Schumann, 1982: 62). 
14A „szociokulturális miliő‖ elméleti és empirikus megkülönböztetését lásd elsősorban M. R. Lepsius (1973), valamint (a század elejére 
vonatkozólag) Reulecke és Weber (1978) tanulmányait. J. Mooser (1982) a következőképpen foglalja ezt össze: „A szociáldemokrata, 

katolikus, evangélikus, liberális és lengyel munkás: mindnek megvolt a maga pártja, a maga szakszervezete, sajtója és egyesülete egészen a 

saját fogyasztói egyesületig... A legtartósabban ható erőt a katolikus és a szociáldemokrata környezet fejtette ki. Az előbbi egy alapvető 

identitást nyújtó politikai vallásosságon és egyházon alapult, az utóbbi egy átfogó szubkultúrán, amelyhez gazdasági, társadalmi, politikai-

nemzeti és egyházi-vallási sajátosságok tartoztak, s amelyben az ember – egy berlini munkástitkár szavaival – szociáldemokratának 

született, ahogy katolikusnak vagy evangélikusnak is születik az ember‖ (35.). Az NSZK esetében T. Pirker (1977) kimutatta, hogy a 
munkásmozgalom e hagyományát sokrétű egyesületi és szövetségi szubkultúrájával (munkás-sportegyesületek, atlétikai klubok, kerékpár-

egyesületek, dalárdák stb.) szétzúzta a nácizmus, és 1945 után nem éledt újjá. A pártszervezet (szociáldemokrácia) folyamatossága mögött 

tehát történeti törés húzódik meg a munkásság kulturális környezetében. 
15Erről általánosságban lásd J. Matthes vitaindító előadását (1982) a 21. bambergi német szociológusnapon. 
1616 E tézisnek több előfutára és párhuzama is van a szociológiai vitákban. Szűkebb értelemben az NSZK munkásságának fejlődésével 

kapcsolatban Hans Paul Bahrdt (1975: 24-35) fogalmazta meg, történelmi-induktív formában pedig Josef Mooser (1982); a nők családi és 
életkörülményeinek megfelelő változásairól lásd E. Beck-Gernsheim (1983a, 1983b); erről mint az életstílus és az értékképzetek 

fejlődésének történeti tendenciájáról lásd OECD: Interfutures (1981: 270), a társadalmi életvilágok pluralizálódásának és 

individualizálódásának szempontjából pedig lásd Berger és Kellner (1975: 65-74). Fontos párhuzamot látok a „társadalom széthullásáról‖ 
folytatott vitában, ahogy ez az Alain Touraine (1982, 1983) írásai körüli vitákban megfogalmazódott; kissé messzebbre tekintve Emile 

Durkheim (főképpen „Az öngyilkosság‖) kérdésfelvetésének aktualitását is hangsúlyozni szeretném, valamint Norbert Elias (1977) 

civilizációelméleti perspektíváját. (A jelenlegi angolszász vitákról lásd például Richard Sennett, 1976; Christopher Lasch, 1980; David 
Riesman, 1981; Amitai Etzioni, 1983.) 
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egyenlőtlenség szempontjából releváns („rendi” színezetű, „osztálykulturális”) közös vonások eltűnéséhez 

vezet. 

Az így kibontakozó individualizációs dinamika nyomán sajátosan ambivalens helyzet áll elő: a statisztikai 

szemléletű, indikátorokat kereső rétegkutató (valamint a marxista osztályteoretikus) szemében esetleg nem 

történt lényeges változás, mivel egyfelől a jövedelmi hierarchia, a munkamegosztás szerkezete stb., másfelől 

pedig a bérmunka alapvető feltételei – általánosságban szemlélve – nem változtak. A másik oldalon viszont az 

emberek cselekvésében és életvezetésében háttérbe szorul a társadalmi osztályhoz való tartozás. Kialakul az a 

tendencia, amely individualizálódott létformákhoz és léthelyzetekhez vezet, ezek pedig – az egyéni lét materiális 

fennmaradásának érdekében – egyre határozottabban és kizárólagosabban az ember életterveinek és 

életvezetésének középpontjába kerülnek.17 

Az „individualizálódást‖ itt (a szó jelentésének esetleges kézenfekvő félreértésével szemben) a társadalmasodás 

(„Vergesellschaftung”) történelmileg specifikus, ellentmondásos folyamataként értjük: az individualizálódás a 

jóléti állam munkaerőpiacának fel- tételei között megy végbe, ebben az értelemben a társadalmi viszonyok 

terméke, és maga is egy bizonyos konfliktusokban gazdag társadalmasodási típushoz, vezet, azaz egy kollektíven 

individualizálódott létezésmódhoz, amely egyébként nincs közvetlen tudatában saját létezésmódja kollektív és 

standardizált aspektusának. De éppen ezen ellentmondásosság kiélesedése és tudatossá válása az, ami bizonyos 

feltételek között új szociokulturális közösségek kialakulásához vezethet. Lehetséges, hogy az előrehaladott 

individualizációs folyamatok feltételei között folyamatosan élesedő társadalmi kockázatok (munkanélküliség) a 

szakszervezet, a politika és a tudomány összjátékán át legyőzik az önállósodott magánháztartások 

elszigeteltségét, észrevehetővé teszik az új, nem hagyományos, igen különféle jövedelmi és képzettségi 

fokozatokat átfogó „osztályhelyzetet‖, ennek nyomán pedig tudatosan létrehozzák a megfelelő szolidaritást. Az 

is lehetséges, hogy az individualizációs folyamat során a személyes kibontakozással és a „saját élet‖ (anyagi, 

térbeli, időbeli és a társadalmi viszonyok alakulásának megfelelő) megszerzésével kapcsolatos elvárásokat 

szisztematikusan kialakítják, s ezek ugyanakkor éppen kibontakozásuk folyamán egyre világosabban 

szembekerülnek a társadalmi és politikai korlátokkal, ellentmondásokkal és „visszaélésekkel‖ (illetve ezeket 

tudatosítják). Ily módon mindig új „individualizációs mozgalmak‖ keletkeznek, amelyek részben a társadalmi 

viszonyok szélsőségesen experimentális kezelésével, saját életükkel és testükkel kísérletezők körében alternatív 

és ifjúsági szubkultúrák különféle változataiban és nem utolsósorban olyan tiltakozási formákban és 

tapasztalatokban jelennek meg és éleződnek ki, amelyeket a privát szférába, a „saját életbe‖ való adminisztratív 

és ipari beavatkozások lobbantanak fel, és ezekkel szemben fejtik ki robbanékony és agresszív erejüket. 

Nem tűnik túlzásnak, ha kijelentjük, hogy a jelenleg is tartó individualizációs folyamatok nyomán egy jelentős 

mértékű társadalmi és kulturális eróziós és evolúciós folyamat indult meg és folyik ma is, amelynek köztes 

fokait ismerjük ugyan (az életstílusok pluralizálódását, a házasság és a család új formáit, a változó alternatív 

kultúrákat, a munkaerőpiac „szürke zónáit‖, a környezetvédelmi tiltakozások változatait stb.), változó 

megjelenési formáit és végső következményeit azonban ma még nem láthatjuk előre. E folyamat történeti 

újdonsága és sajátossága abban áll, hogy pontosan azokon a pontokon, ahol nyíltan politizálódik, mindig 

megőrzi szoros kötelékét a privát szférával, a saját élettel és tapasztalattal, és ebből meríti hajtóerejét. 

E fentebb vázolt értelemben a társadalmi individualizációs folyamatoknak az, egyenlőtlenség-kutatás területén 

túl abban van általános jelentőségük, hogy megértsük a fejlett modernitás társadalmában jelenleg is végbemenő 

átalakulásokat. Nem tudom ezt itt bizonyítani vagy kifejteni, de véleményem szerint lényeges jelek utalnak erre, 

s ez egy relativizálódási, felbomlási vagy beolvadási folyamathoz vezet, de legalábbis az olyan központi 

életvilágbeli képződmények és „intézmények‖ társadalmi jelentésének és formájának megváltozásához, mint 

például a család,18 a házasság, a gyermekvállalás, a nemi szerepek,19 a közösségi kötődések,20 a kollegiális és 

                                                           
17Itt egy olyan fejlődési változat is tapasztalható, amelyet tudomásom szerint szisztematikusan még nem gondoltak végig: az ugyanis, hogy 

az egyenlőtlen elosztási struktúrák (a jövedelemben, az oktatásban stb.) és a társadalom osztálykulturális infrastruktúrája eltávolodnak 
egymástól és külön-külön fejlődnek, így (a szerkezetben és az elosztásban) konstans egyenlőtlenségi viszonyok az életvilágban elveszítik az 

osztálytársadalomra jellemző vonásokat. 
18Lásd az „új családformákról‖ szóló vitákat (a válások növekvő száma, „házasság a hűség látszata nélkül‖, „kései gyermekvállalás‖, 
lakóközösségek, „új életstílusok‖ stb.): J. Demos és S. Boocock (1978); E. Hofsten (1980); L. Roussel (1980); E. Beck-Gernsheim (1980, 

1983a); Schultz és Strodl (1980); Rapoport, Fogarty és Rapoport (1982) kötetének tanulmányait; lásd még Schmidt (1982) – A megjelenési 

formák többnyire nem is annyira újak. A hagyományvesztés (például a terhességmegszakítás ás a válási jog) és az orvosi-technikai újítások 
(például a fogamzásgátló) fényében azonban, szemben a korábbi helyzettel, előfeltételezik az egyén döntését. 
19Lásd ehhez E. Beck-Gernsheim (1983b); M. Rerrich (1983); P. Daniels és K. Weingarten (1982); F. Fürstenberg és D. Strong (1978). 
20Például: R. Mackensen (1979, 1982); Treinen (1965); H.-A. Schubert (1977); F. Lenz-Romeiss (1970); H. P Meier-Dallach (1980); H. 
Becker és K. D. Keim (1973); S. Guidani és M. Bassano (1982). 
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munkahelyi kapcsolatok,21 s ezen keresztül hozzájárul általában az ifjúsági viselkedés és tiltakozás,22 az 

úgynevezett „új társadalmi mozgalmak‖23 és a politikai magatartás különféle formáinak megértéséhez is.24 

1.2. 2. A társadalmi egyenlőtlenségi viszonyok 
folyamatosságának megtörése marx és weber felfogásával a 
háború utáni fejlődés során 

Ha a 20. század nyolcvanas éveiben valaki szociológusként méghozzá központi teoretikus igénnyel – bevezeti 

az „individualizálódási folyamatok‖ tézisét, azt, tapasztalatból tudom, vagy a szakmának szóló búcsúlevélként 

vagy valódi meggyőződésből fakadó tettként vagy egyszerre mindkettőként kell érteni. Van-e dal, amely 

többször hangzott el, mint a (polgári) egyén halotti dala? Ha pedig valaki – mint én itt – tudatosan elhatárolja 

magát ettől, azzal kell számolnia, hogy az egyébként egymás ellen küzdők, az osztályteoretikusok, a 

rendszerteoretikusok, a kultúrkritikusok, a kritikai elmélet hívei, a fenomenológusok és az etnometodológusok, 

valamint a ravasz empirikusok és az agyafúrt társadalomtörténészek egyként felsorakoznak ellene. Nem 

feledkeztünk-e meg itt mindenről, nem ismertük-e félre? Falra hányt borsó lenne az egész? Az osztályjelleg, a 

rendszerszerűség, a tömegtársadalom, a tőkeösszefonódások, az ideológiai látszat, az antropológiai állandók és a 

társadalomtörténeti valóság differenciáltsága (hogy csak néhányat említsek)? S az individualizálódási 

folyamattal nem ér-e kényszerűen korai véget a szociológia, nem foszlik-e szét a „tárgya‖, nem kongatjuk-e meg 

a vészharangot felette? 

E félelmek ellen három érvet kell felhoznunk: először is itt szándékosan kiélezett állításokat fogalmazunk meg, 

hogy rámutassunk arra a véleményem szerint eddig figyelmen kívül hagyott vagy alábecsült, de mindenképpen 

meglepő tényre, hogy az erősen interdependens, a mamutszervezetek és a világszintű gazdasági, politikai és 

katonai összefonódások jellemezte nyugati országokban az individualizáció példátlan „motorja” működik (még 

ha továbbra is erősen fékezik, illetve befolyásolják az új társadalmi és kulturális kötődések és életstílusok, mint 

ezt a későbbiekben meg fogjuk mutatni). Fontos azonban, hogy egyszer önmagában (az ellenkező tendenciák 

félretételével) elméletileg is rekonstruáljuk és feltárjuk következményeit, mivel az individualizáció az 

osztályszerű társadalomszerveződés vetélytársa, s Mivel csak így tehetjük fel kellő radikalitással azt a kérdést, 

hogy mennyiben utal az egyenlőtlenség-séma értelemvesztése a fejlett társadalmak osztályszerkezetében 

végbemenő változásokra. 

Empirikusan - másodszor – az „individualizáció‖ emlegetését azzal igazolhatjuk, hogy az elmúlt években 

számos (kvalitatív) interjúban került elő, mindig újabb változatban, a mindennapi életben tanúsított igény az 

„egy kis saját életre”, amely a generációváltások során (a nők, a fiatalok és számos más csoport esetében) 

központi célként jelenik meg. E kutatások azt mutatják, hogy e mögött a saját pénz, saját idő, saját lakótér, 

saját test stb. feletti szabad rendelkezés – és a révükön megnyíló lehetőségek – vágya húzódik meg, az az igény, 

hogy szabaduljanak az adott anyagi függéstől, szűkösségtől, külső meghatározottságtól és ellenőrzéstől, hogy 

„saját‖ szükségleteik és szempontjaik szerint hozzák létre és alakítsák társadalmi kapcsolataikat, s így teremtsék 

meg és hajtsák végre személyes-biográfiai életvezetésüket. Bármilyen illuzórikusak és ideológiai színezetűek is 

ezek az igények az egyes esetekben, mégis önmagában érvényes valóságot jelentenek, és az életfeltételek 

fejlődésének utóbbi két évtizedében számos mozzanatra támaszkodhatnak. Kimutatható ugyanis, hogy éppen 

ezekben a dimenziókban (pénz, munkaidő és szabadidő, lakótér, szexualitás stb.) – a korábbi generációk 

életfeltételeihez képest – a privát szférában határozottan kiszélesedtek az egyén döntési és változtatási 

lehetőségei.25 Bármilyen ingatag is ez az „individualizációs hullám‖, éppen ott válik érezhetővé, ahol olyan 

csoportok, amelyek erről nem is álmodtak, hirtelen a munkanélküliséggel vagy annak fenyegetésével találják 

szemben-magukat, és éppen a végbement individualizáció miatt – és a szociális állam biztosítékai ellenére – 

radikális törésekkel kell szembenézniük.26 

                                                           
21Véleményem szerint nem túlzás, ha az iparszociológia döntő irányváltásáról beszélünk: ehhez lásd például H. Kern és M. Schumann 
(1982); D. Brock és H.-R. Vetter 1982); S. Herkommer (1982); E. Einemann és K. P. Wittemann (1982). 
22Lásd különösen W. Fuchs (1983), valamint Fischer Fuchs és Zinnecker (1981), például: „Ahogy az utóbbi két évszázad folyamán az 

életrajzi gondolkodás és az – egy önmagáért felelős énből kiinduló cselekvés, egy személyes életút terve – egyre lejjebb hatolt a társadalom 
rétegeiben és a munkásság nagy részét is elérte, az életvezetés individualizálódása és biografizálása, valamint az ezzel összekötődő 

jelentésvilágok ma elérik a fiatalokat is (ahhoz hasonlóan, ahogy sok nő életvezetését és életfelfogását is kezdi meghatározni)‖ (2. kötet: 8); 

hasonló érvek találhatók W. Pelull és U. Voskamp (1982) kötetében. 
23Különösen A. Touraine-nél (1982 és 1983). 
24Lásd az „értékváltásról‖ szóló vitát és a „posztmateriális értékorientációk‖ megfogalmazását: R. Inglehart (1977, 1979); H. Klages és P. 

Kmieciak (1979); F. U. Pappi (1979) – és sok más szerzőnél. 
25A munkásság esetében lásd Mooser (1982); Kern és Schumann (1982); a nők esetében lásd BeckGernsheim (1983); a fiatalok esetében 

Fuchs (1983). 
26Az individualizáció egyik hátulütője a hagyományos gondoskodási formák (család, szomszédság) felbomlása, s általában a kiegészítő 
megélhetési források (például a háztáji gazdaság) eltűnése, illetve ezzel a megnövekedett függés a bérmunkától és a konzumszférától az 
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E fejleményeket ugyanakkor – harmadszor - elméleti szempontból világosan el kell határolnunk a 18. században 

megjelenő „polgári egyén‖-től. Igen általános formában azt mondhatjuk, hogy itt a piaci elv érvényesítése 

jelenik meg különféle változataiban és stádiumaiban, a maga kísérőjelenségeivel, a hagyományos kötelékek 

felbomlásával és az egyéni elszigetelődéssel együtt – ez a vezérfonala olyan különböző szerzők műveinek, mint 

Adam Smith és Emile Durkheim. A „(kora)polgári” individualizálódás, amely alapvetően a tőketulajdonon és a 

tőke gyarapításán nyugodott, és amely a feudális uralmi és jogi rend ellen folytatott küzdelem során kovácsolta 

ki társadalmi és politikai identitását, történetileg és szisztematikus szempontból ugyanakkor világosan 

megkülönböztethető az NSZK-ban erősen jelenlévő„munkaerő-piaci individualizációtól”, amely előfeltételezi 

az államilag szabályozott bérmunkát, és amely a munkaképesség megszerzésének, felkínálásának és 

felhasználásának ciklusát követve bontakozik ki. A három munkaerő-piaci komponens az oktatás, a mobilitás és 

a konkurencia – vonatkozásában a következő téziseket szeretném megfogalmazni: 

1. Ami a hivatalos oktatási-folyamatokat illeti, az individualizációs-folyamatok többszörösen is 

összekapcsolódnak velük. Az iskolai képzés meghosszabbodásával a családi környezet elhagyása magától 

értetődő sorssá lett. Ezzel egy időben a hagyományos orientációkat, gondolkodásmódokat és életstílusokat 

beolvasztották vagy kollektíve elnyomták az egyetemes oktatási és tanulási körülmények, tudástartalmak és 

beszédformák. Az oktatás – tartamától és tartalmától függően – lehetővé teszi a minimális önmeghatározási 

és reflexiós folyamatokat. Az oktatási rendszer ezentúl szelekciós folyamatokkal is összekapcsolódik, és 

ennyiben felébreszti, illetve megköveteli az egyéni felemelkedési terveket, amelyek ott is működnek, ahol 

illuzórikus a „felemelkedés az oktatás segítségével‖, s ahol az oktatás a lecsúszás ellen szükséges eszközzé 

válik, azaz degradálódik (ahogy ez az oktatás expanziója nyomán részben történt). Végezetül a hivatalos 

oktatási folyamat csak a vizsgák, zárthelyi dolgozatok és tesztek „individualizációs tűfokán” keresztül 

csinálható végig, amelyek a maguk részéről individualizálódott oktatási utakat és munkaerő-piaci karriereket 

indítanak el. 

2. A munkaerőpiacra való belépéssel újabb mobilitási folyamatok kapcsolódnak össze, amelyek az emberek 

életútját összekuszálják, letérítik a hagyományos vágányokról és feloldják a hagyományos kötöttségek alól, 

az egyént pedig a gazdasági tönkremenés fenyegetésével arra kényszerítik, hogy cselekvőként és 

szervezőként saját életutat keressen magának, olyant, amely egyetlen számára hozzáférhető csoportra sem 

jellemző. A munkaerőpiac a kollektíven meghatározott munkaerő-kínálat és -kereslet centrális folyamatain 

keresztül és az általa minden megjelenési formájában (foglalkozási, lakóhelyi, szakmai és munkahelyi 

felemelkedés és lecsúszás stb.) elindított mobilitás révén az életút individualizálódásának motorjaként 

működik. Az emberek életútja önállósodik azon feltételekkel és kötelékekkel szemben, amelyek közül 

származnak vagy amelyeket később magukra vesznek (család, szomszédság, barátság, együttműködés), es 

olyan sajátlagos jelleget, saját valóságot nyer, amely csak személyes sorsként élhető meg és azonosítható.27 

3. Ugyanilyen irányba hatnak a versenyviszonyok, amelyek teljesen általános szinten kapcsolódnak össze a 

munkaerőpiaccal, de különösen az oktatási expanzió, a növekvő munkanélküliség, az iskolai végzettségek 

leértékelődése (stb.) nyomán kezdenek erősen hatni. A konkurencia a pótolhatóságon alapul, és ezzel arra 

kényszeríti az embereket, hogy e pótolhatóságot saját teljesítményük és személyük sajátlagosságának, 

egyszeriségének és egyéniségének hangsúlyozásával védjék ki és minimalizálják. A konkurencia növekvő 

                                                                                                                                                                                     
egyén életének minden területén. Ha az individualizálódó élethelyzetek központi forrása – a főállású munkahely – elvész, az egyén – a 
társadalombiztosítás ellenére – a szakadék szélére kerül. Az USA-ból már ijesztő hírek érkeznek: több mint 12 millió munkanélküli, több 

mint 30 millió ember a szegénységi küszöb alatt ( Der Spiegel, 1983/2: 78-89). Ugyanakkor az NSZK-ban is tapasztalhatók riasztó 

átrétegződések a szociális segélyre szorulók és az úgynevezett „nem letelepedettek‖ között (lásd G. Deffner riportját a Süddeutsche 
Zeitungban, 1982: 12, 24). A nők csoportja a jövőben különösen komoly veszélyekkel néz majd szembe: egyfelől az individualizáció 

következtében kikerültek a család hagyományos gondoskodási hálójából, és az új válási törvény is arra kényszeríti őket, hogy foglalkozást 

találjanak és a saját lábukra álljanak. Másfelől munkaerőpiaca helyzetük igen bizonytalan, és a munkanélküli nők százalékos aránya 

köztudottan jóval meghaladja a férfi-munkanélküliséget (lásd Beck-Gernsheim, 1983b). 
27Hogy különösen a földrajzi mobilitással milyen erősen kapcsolódnak össze az individualizáló következmények, vitatott kérdés a történeti 

és a szociológiai kutatásban. Egyfelől a történész Stephan Therstrom (1978) például híres „Boston-tanulmányában‖ addig megy, hogy az 
USA szegény ipari munkásságának meg nem állapodottságát, „periodikus vándorlásait‖ teszi felelőssé az amerikai proletariátus 

észrevehetetlenségéért: „Ezek az emberek adják Amerika állandó proletariátusát, ... de mindig dezorganizált, atomizált proletariátust 

képeztek... Tehetetlenül sodródnak az egyik városból a másikba, elidegenedve, de láthatatlanul és erőtlenül...‖ (213). Másfelől a különféle 
migrációs mozgások már a középkorban is jellemzőek voltak, valamint a 19. századi és a 20. század eleji különböző iparosodási és 

urbanizációs szakaszokra is (lásd ehhez például H. Kaelble, 1978a és 1978b kötetének tanulmányait), miközben az NSZK esetében Úgy 

tűnhet, mintha nem volna kifejezetten jellemző a földrajzi mobilitás növekedése (a nemzetközi mobilitási kutatások elméleti irányzatainak 
kiváló összefoglalását lásd J. H. Goldthorpe,1980: 1-37). Ez arra mutat, hogy különbséget kell tenni a mobilitási folyamatok fajtái és 

kontextusai között: lényeges többek között, hogy a mobilitási folyamat egy homogén rendi miliőben megy-e végbe, ahol a mobil személyek 

adott vándorlási ritmus szerint újra visszatérnek, vagy egy másik helyen, származási miliőjükben telepednek meg. Ettől el kell választanunk 
az egész kollektívákat érintő migrációs mozgásokat (éhezés vagy politikai-vallási üldöztetések következtében), amelyek nem járnak 

individualizálódással (vö. a vendégmunkás-kultúrák „exportját‖ a szülőföldről az NSZK-ba). Egészen más a munkaerő-piaci mobilitás, 

amely állandóan, kisebb-nagyobb hullámokban, az egyént önmagában érinti, és életútjával teljesen összefonódik (lásd még K. M. Bolte és 
H. Recker, 1979). 
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nyomása ebben az értelemiben az egyformák individualizálódásához vezet, azaz olyan kapcsolati és 

viselkedési mezők individualizálódásához, amelyekre éppen a közös vonások (hasonló kiképzés, hasonló 

tapasztalat, hasonló tudás) jellemző. Éppen ott lép működésbe „a konkurencia savfürdője‖, ahol (még) 

vannak közös vonások. A konkurencia ebben az értelemben lerombolja a hasonlók hasonlóságát; anélkül 

egyébként, hogy teljesen megszüntetné, és ezzel elszigetelődést hoz létre a homogén társadalmi helyzetű és 

kapcsolatrendszerű csoportokon belül (például foglalkozási csoportok, hivatás, részlegek, teamek). 

Az oktatás, a mobilitás és a konkurencia egyáltalán nem függetlenek egymástól, hatásaik kiegészítik és átfedik 

egymást: az oktatás előfeltételezi és kikényszeríti a mobilitást, átvezet a konkurenciába, amely viszont 

megköveteli a mobilitást és az oktatást, és a többi. E komponensek az „individualizálódás‖ más-más tartalmával 

és jelentésárnyalatával kapcsolódnak össze (például eloldódás, elszigetelődés, reflexió, önkeresés, az egyéni 

tervek kényszere). A döntő az, hogy nem önmagukban, hanem csak közös hatásukban ösztönzik és hajtják 

tovább azt az individualizációs hullámot és ennek sajátos logikájú fejlődését, amely körülbelül az elmúlt két 

évtizedben indult meg az egyébként konstans egyenlőtlenségi viszonyokon belül.28 

A jóléti államban meginduló individualizációs hullám sajátos vonásait az egyenlőtlenség-elmélet két 

klasszikusának – Karl Marxnak és Max Webernek – az elképzeléseivel egybevetve pontosíthatjuk, különös 

tekintettel a társadalmi osztályhatárok kontinuitásának és az „individualizálódás‖ és „osztályképződés‖ 

viszonyának kérdésére. Ami Marxot illeti, különösebb erőszaktétel nélkül nevezhetjük őt az „individualizáció‖ 

egyik legfontosabb teoretikusának, aki azonban korán megszakította idevágó gondolatait, amelyek saját 

történeti-politikai perspektívájukat tekintve teljesen következetesek. Életművében újra meg újra hangsúlyozta, 

hogy a modern ipari kapitalizmus elterjedése egy történelmileg ismeretlen mértékű és hatókörű felszabadítási 

folyamattal járt. Nemcsak arról van szó, hogy a feudális kötöttségek és függőségi viszonyok alóli felszabadulás 

előfeltétele a kapitalista termelési viszonyok létrejöttének, de a kapitalizmusban is megszabadulnak az emberek 

a hagyományos, családi, szomszédsági, foglalkozási és kulturális kötelékektől, életútjaik pedig teljesen 

összekuszálódnak.29 

Az individualizálódó társadalom itt jelzett fejlődési variánsait ugyanakkor Marx nem követte végig, nem 

utolsósorban azért, mivel szerinte a kapitalizmus elszigetelődési és felszabadulási folyamatát hamarosan 

felváltja és ellensúlyozza az elszegényedés kollektív tapasztalata, és az ennek következtében meginduló és 

mindig újra nekilendülő osztályharc dinamikája. Ha jól értem, Marx a következőképpen érvel: éppen mivel a 

felszabadulási folyamat tömegesen megy végbe, és mivel a kapitalizmusban élő munkás élethelyzetének 

fokozatos rosszabbodásával jár együtt, nem a munkásosztály szétforgácsolódásához, hanem szolidaritásához és 

szervezett összefogásához vezet – az elszigetelődés kollektív tapasztalata nyomán tehát „magánvaló osztályból‖ 

„magáért való osztállyá‖ válik. Marx számára eleve eldöntött az érve nyomán megfogalmazódó kérdés, hogy 

ugyanis hogyan jöhet létre a proletár tömegszubjektum stabil szolidaritási köteléke az életutak összekuszálódása 

után, amely a kapitalizmussal szisztematikusan és állandóan együtt jár, mivel ő az individualizációs folyamatot 

mindig összeköti az osztályképződés folyamataival (az elszegényedési tézis különféle változatain és a munka 

közösen megtapasztalt elidegenedésén keresztül); úgy tűnik, az osztályteoretikusok jelentős része ma is ezen az 

állásponton van. 

Az individualizáció tézise – ahogy ezt a jelen írás képviseli – közelebbről éppen a marxi érvelés tükörképeként 

határozható meg. Az individualizációs folyamatok – az itt használt értelemben – akkor és azzal arányban lépnek 

fel, amikor és ahogyan megszűnnek az osztályképződésnek az anyagi elszegényedés révén megjelenő feltételei – 

amint ezt Marx előre jelezte. Az individualizálódási tendenciák megjelenése tehát a munkaerőpiaccal 

kapcsolatos mobilitási és elszigetelődési folyamatokon túl (amelyek már a 18. és a 19. századra is jellemzőek) 

komplex össztársadalmi (szociális, gazdasági, jogi és politikai) keretfeltételekhez kötődik, amelyek – mindeddig 

legalábbis csak néhány országban, és itt is csak a jóléti állam fejlődésének igen kései szakaszában, valósultak 

meg. Ide tartozik többek-között az általános gazdasági prosperitás és az ehhez kapcsolódó teljes 

foglalkoztatottság, a szociális állam kiépítése, a szakszervezeti érdekérvényesítés intézményesítése, az oktatás 

expanziója, a szolgáltató szektor terjeszkedése és az ezáltal megnyíló mobilitási lehetőségek, továbbá a 

munkaidő csökkentése. 

Max Weber elképzelései a második hagyományt jelentik, és ezek vizsgálatával egészíthetjük ki az imént jelzett 

szempontokat. Max Weber egyfelől, mint ismeretes, Marxnál sokkal világosabban látja és erősebben 

hangsúlyozza az élethelyzetek differenciáltságát és pluralitását a modern társadalomban. Másfelől tagadja a 

                                                           
28Az említett komponensek mellett meg kell említenünk a munkaerő-piaci és foglalkozási viszonyok jogi kodifikációját (lásd fentebb, 8. 
lábjegyzet). Ennek alapján az igényeket egyénileg lehet és kell érvényesíteni, miközben a kollektív cselekvési és érdekérvényesítési formák 

veszítenek jelentőségükből. Említést kell tennünk továbbá a munkaerő-piaci viszonyok rugalmassá válásának tendenciájáról is (az oktatás 

és a foglalkozás kérdésében, a munkaidő-szabályozásban stb.), valamint a technikai újításokról (például az új médiumokat, lásd fentebb). 
29Lásd például K. Marx (1971), különösen 395-408. (Lásd még S. Herkommer, 1982.) 
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látensen jelen lévő széttöredezési és individualizálódási tendenciák előtérbe kerülését, méghozzá – Marxszal 

ellentétben – nem a másodlagos, az elszegényedéstől függő osztályképződés alapján, hanem azért, mert ezek 

áttörése egyáltalán nem is lehetséges, mivel beleütköznek a„rendi” hagyományok és szubkultúrák 

folyamatosságába és érvényességébe, amelyek a kapitalista ipari társadalom rendszerében összeolvadnak a 

kompetenciákkal, a piaci esélyekkel, és ténylegesen is elkülöníthető„társadalmi osztályhelyzetet” alkotnak.30 

Max Webernél már megjelenik az, amit a hatvanas évek végének munkásmozgalmaival foglalkozó történészek 

részletesen is kifejtettek,31 hogy ugyanis azok az életvilágbeli normák, értékek és. életstílusok, amelyek a 

kibontakozó ipari kapitalizmusban élő embereket jellemzik, eredetüket tekintve nem annyira az 

„osztályszerkezet és osztályképződés‖ termékei (a marxi értelemben), hanem a kapitalizmust és az ipart 

megelőző időszak maradványai. A „kapitalizmus mint kultúra‖ ebben az értelemben nem az az eredeti 

képződmény, mint gyakran gondolják, hanem bizonyos „későrendi‖ kultúra, amelyet az ipari kapitalizmus 

rendszere „modernizál‖ és „felszív‖, illetve e felszívási folyamat során magába olvaszt és felemészt. Noha a 

hagyományos életstílusok és magatartási formák „varázstalanítása‖ a fejlett társadalmakban indul meg, Max 

Weber (és az ő nyomdokain a mai egyenlőtlenség-kutatás központi áramlata)32 az individualizációs folyamat 

társadalmi dinamikáját mindig az olyan „rendi színezetű” közösségképződésen keresztül ragadja meg, melyet 

piaci közvetítéseken keresztül őrzött meg és tompított a társadalmi osztályhelyzet. 

A jelek – legalábbis századunk első felében – a társadalmi szerkezet weberi értelmezése mellett szólnak: a 

törések és átalakulások ellenére századunk első felében megszakítatlan maradt a „szociokulturális miliő‖ és a 

hagyományos életstílusok, életformák folyamatossága. Ugyanez a helyzet a generációközi mobilitás korlátaival 

és a miliőfüggő „kollektív eljárásokkal‖, a kapcsolati hálózatok, szomszédsági viszonyok, házassági körök stb. 

homogenitásával.33 

Ha hihetünk a társadalomtörténészeknek, igaz ez az ötvenes évekig tartó fejlődésre is; ugyanakkor – s ez a 

tézisem – nem igazaz ötvenes évektől a jelenbe vezető fejlődés esetében.Ekkor kezd szétesni a rendi alapú, „piac 

által közvetített közösség‖ bonyolult, labilis egysége, amelyet Max Weber a „társadalmi osztály‖ fogalmában 

foglalt össze. Különböző elemeit: a sajátos piaci esélyeken keresztül kialakuló anyagi helyzetet, a hagyományok 

és a „későrendi‖ életstílusok hatékonyságát, és ezen egységnek a közösségi kötelékekben és kapcsolathálókban 

megélt tudatát a fokozódó oktatási függőség, a mobilitási lehetőségek és kényszerek, a konkurencia-viszonyok 

kiterjeszkedése, a jogi kodifikáció stb. eltüntette vagy a felismerhetetlenségig megváltoztatta. 

A hagyományos belső különbségek és „szociokulturális miliő‖ (amelyek például a császárkor vagy a Weimari 

Köztársaság munkásságánál még tipikusak voltak) az ötvenes évektől fogva folyamatosan elolvadtak;34 az ipari 

munkásságon belüli különbségek a városokban és vidéken kiegyenlítődtek (a korábban széles körben elterjedt 

„vegyesgazdaságbeli‖, ipari-paraszti életmódot visszaszorította a bérmunka általánosodása).35 Az oktatási 

reformmal párhuzamosan növekedett az oktatási függőség; újabb és újabb csoportok kezdtek dédelgetni 

továbbtanulási terveket. Az oktatási függőség növekedésével új belső különbségek keletkeztek, amelyek ugyan 

régi, hagyományos miliősajátságokat folytattak, de az oktatás közvetítő szerepe miatt alapvetően különböztek 

ezektől. Ennek következtében ugyanis – hogy Basil Bernstein megkülönböztetésével éljek egyetlen 

generációváltás során végbement az áttérés a „korlátozott‖ nyelvi kódról a „kidolgozott‖ nyelvi kódra (és ezzel 

együtt az áttérés az erősebben hagyományfüggő beszédformákról és gondolkodási formákról az 

„individualizálódó‖, „reflexív‖ formákra).36 Ily módon – összefüggésben a szolgáltató szektor 

megnövekedésével és az ezáltal megnyíló tevékenységi formákkal, valamint a vendégmunkások áradatának 

megindulásával és a vendégmunkások alacsony társadalmi helyzetével –új szociális „belső hierarchiák” és az 

ezekkel együtt járó felfelé és lefelé vezető utak és mobilitási folyamatok jöttek létre, s véleményem szerint nem 

ismerték fel ezeknek jelentőségét az emberek életvezetésében es perspektíváiban (mivel a kutatás által 

hangsúlyozott nagyobb határvonalakat nem érintik, illetve nem lépik át). 

                                                           
30Weber szerint „társadalmi osztály‖ ebben az értelemben a német birodalomban „a munkásság egésze", a „kispolgárság‖, az „értelmiségi és 
professzionátus csoport‖ (beleértve a hivatalnokokat és az alkalmazottakat), valamint a „tulajdonos osztály és az oktatási alapon 

privilegizáltak‖ (Weber, 1972: 179), a rend és az osztály viszonyáról Webernél lásd H. U. Wehler (1979); J. Kocka (1979); R. Kreckel 

(1982). 
31Különösen E. P. Thompson nagy hatást gyakorolt munkái nyomán (1963, 1980); a vitát lásd D. Groh (1980), valamint D. Puls (1979) 

kötetének tanulmányait. (Lásd még B. Moore, 1982; A. Giddens, 1973; M. Mann, 1973; D. Gallic, 1982; Berdahl és Lüdtke et al.,  1982; 

legújabban J. Kocka, 1983.) 
32Lásd különösen H. U. Wehler (1979); J. Kocka (1979); M. R. Lepsius (1979); A. Giddens (1973). 
33Lásd különösen J. Kocka írásait (1979, 1981), valamint U. Beck, M. Brater és H. Daheim könyvét (1980: III. fej). 
34Lásd fentebb, 14. lábjegyzet. 
351907 és 1939 között az ipari és kézművesipari munkások 10-11 százaléka még mezőgazdasági „mellékfoglalkozással‖ is rendelkezett. 

1950 után ilyesmivel nem találkozunk. A hetvenes években teljesen szétbomlott egy évszázados társadalmi formáció: a „munkásparasztok‖ 

feszült szimbiózisa (lásd J. Mooser, 1982: 8 skk. összefoglalását, valamint Bahrdt, 1975: 29 skk.). 
36Lásd B. Bernstein, 1972: 256-277. 
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Egy további problémát is fel kell vetnünk és kissé alaposabban meg kell vizsgálnunk: ugyanebben az 

időszakban a hagyományos lakásviszonyokat és településszerkezeteket egyre inkább felváltotta az új„urbánus” 

városi település, és ezzel megindult a lakások – és az ezzel összefüggő társadalmi viszonyok és érintkezési 

formák – átalakulása. A hagyományos, a családon túlra is kiterjedő, erősen kommunális irányultságú 

településformák helyébe a modern nagyvárosi vagy kisvárosi települések léptek a maguk sokkal lazább 

szomszédi és ismeretségi viszonyaival. Ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy e fejlődés során elterjedtek a 

társadalmilag elszigetelt, egyedül a család „belsejébe‖ koncentrálódó, „szigetszerű‖ életformák, noha ezt is 

jelentheti. Azt azonban mindenképpen jelenti, hogy az adott (mintegy mindent előíró) szomszédság (és 

természetesen az ehhez kapcsolódó szűkösség és a társadalmi kontroll-lehetőségek) ereje megtört, s hogy a 

jelenleg keletkező társadalmi kapcsolatokat és kapcsolathálókat az egyénnek kell megválasztania, létrehoznia, 

fenntartania es megújítania. A mobilitás stb. következtében létrejövő társadalmi „kapcsolathiány‖ betöltése az 

alany döntő és aktív kezdeményező szerepét feltételezi saját kapcsolataiban, ismeretségeiben, barátságaiban és 

szomszédi viszonyaiban.37 Ez természetesen csak a főhivatású munka és a házimunka által adott időbeli, 

társadalmi, térbeli és gazdasági lehetőségek keretein belül lehetséges. Ez azzal járhat – hogy egy szélsőséget 

fogalmazzunk meg –, hogy a „hullakapcsolat‖, a társadalmi izoláció es magány uralkodó kapcsolatformává 

válik (például az időskorúak fizikai es gazdasági terhei mellett, az erősen mobil munkáscsaládokban és 

alkalmazotti családokban.) Ez jelentheti azt is, hogy az ember ismeretségi körében, szomszédi és baráti 

viszonyaiban maga választotta és maga építette hierarchiák és rétegek jelennek meg, amelyek nem a helyi 

közelséghez – például a „fizikai‖ szomszédsághoz –, hanem helyileg és a helyi szinten túl az ember saját 

érdeklődéséhez, ambícióihoz, kötelességeihez kötődnek, így az egyes ember saját társadalmi kapcsolatkörének 

és viszonyhálójának kezdeményezőjeként és szervezőjeként érzi magát. Ez a generációváltás során azt is 

jelentheti, hogy új lakásformák keletkeznek, visszatér a kommunális-szomszédi lakásforma például a 

Wohngemeinschaft (lakóközösség, körülbelül: kommuna) –, a társadalmi együttélés új kísérleti formáival, 

valamint az új életstílussal, viszonymintáival való kísérletezéssel együtt.38 

Az emberközi élet-, lakás- és viszonyformák alakítási lehetőségeinek megjelenése példaszerűen mutatja, hogyan 

jön létre a viszonylagos szociális biztonság és a privát életfeltételek „hagyományvesztésének‖ szakaszában egy 

sokrétű és sokarcú történeti „lehetőségtér” a privátszféra fejlődésében, amelyhez hozzátartozik többek között a 

kibontakozási lehetőségek átcsapása a politikumba, a „politikai magánélet” új jelensége is. Ez azt jelenti, hogy 

a történeti eredetű szabad privát tér belsőleg következetesen, külsőleg pedig lökésszerűen túllép társadalmi és 

jogi határain, a „megengedett–megtiltott‖ kulturális csomópontjain elhelyezkedő új társadalmi viszonyok és 

életformák felé – az ebből fakadó (politikai) fellendülési hatásokkal, kölcsönös identitásképző és 

identitástulajdonító folyamatokkal együtt, egészen a kultúra és az „ellenkultúra‖, a társadalom és az „alternatív‖ 

társadalom kettéhasadásáig, ahogy ezt az utóbbi húsz évben újra tapasztalhattuk. 

E fejlődési tendenciákból egyetlen következtetést vonhatunk le: a labilis, rendi meghatározottságú „piac–

közösség–egység‖, amelyet Max Weber a „társadalmi osztály‖ zseniálisan homályos fogalmába foglalt, e 

fejlődés során részben átalakul, részben eltűnik, mindent összevéve pedig elveszíti gyakorlati jelentőségét és 

észrevehetőségét az emberek életvezetésében. Ezzel párhuzamosan új társadalmi kötelékek és életformák 

keletkeznek, elszabadul a társadalmi viszonyok és fejlődési irányok sajátos dinamikája, amely nem írható le sem 

a Karl Marx-féle „osztályképződés‖, sem a Max Weber-féle „társadalmi osztályhelyzetben‖, végbemenő rendi-

piaci közvetítésű közösségképződés fogalmával. Ha úgy tetszik, mondhatjuk, hogy a két nagy „gát‖, amelyek 

Marx és Weber felfogása szerint felfogják a fejlett piaci társadalomban működő felszabadulási és elszigetelődési 

tendenciákat – azaz az elszegényedés vagy a rendi közösségképződés révén végbemenő osztályképződés –, a 

jóléti állam kialakulásával az ötvenes-hatvanas években átszakad, és ezzel a látens, de mindig jelen lévő 

individualizációs dinamika és a belefoglalt fejlődéslehetőségek mind jobban körvonalazódnak. Elméleti 

szempontból ez azt jelenti, hogy az individualizációs folyamat ereje fordítottan arányos az .osztályképződés 

lehetőségeivel (a marxi értelemben) és a szubkulturális életstílusok és érintkezési formák kötőerejével (a weberi 

értelemben): minél tartósabbá válnak az elszegényedés révén meginduló osztályképződéssel szembeszegülő 

tendenciák az életszínvonal emelkedése, a szakszervezeti érdekképviselet, a szociális állam biztosításai, a jogi 

kodifikáció stb. következtében, és minél inkább elhagyják az emberek származási környezetük hagyományos 

kötelékeinek, irányultságainak és érintkezési formáinak hálóját a különféle mobilitási folyamatok, az oktatási 

lehetőségek megsokszorozódása, a versenyviszonyok kiterjedése stb. következtében, annál. világosabban 

bontakoznak ki az individualizációs tendenciák – és fordítva: mindenütt, ahol az osztályképződésnek új alapjai 

                                                           
37Lásd Josephine Klein: „The chance is probably not one of importance in real activities... but the choice of words indicates from passive 

acceptance of a neighbourhood to the selection of friends, a matter involving choice and therefore a more active behavior, a sign of the use 
of social skills. In these ways, the move away from a close-knit community increases the number of occasions on which individual choices 

are called for, and may thereby set in motion a progress of individuation‖ (1965: 271, 274). A társadalmi kapcsolatok hasonló fejlődését a 

nagyvárosban Wolfgang Schultz (1978) mutatja be. 
38Lásd R. Mackensen (1982), továbbá B. Badura (1981: 20-38) összefoglalását. 
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alakulnak ki (munkanélküliség stb.), ahol a „rendi" színezetű hagyományok meg tudnak maradni (például 

vidéken és kisvárosi környezetben), vagy ahol új, egyenlőtlenségekkel járó kulturális közösségek keletkeznek, 

ott az individualizációs folyamatok korlátok közé szorulnak, illetve egyáltalán meg sem jelennek. 

Milyen értelemben mondhatjuk, hogy az NSZK háború utáni történetében történeti törés ment végbe a 

társadalmi egyenlőtlenségi viszonyokban? Nyilván érdemes újból emlékeztetnünk arra, hogy a jóléti fejlődés 

során nem szűnt meg a különböző egyenlőtlenségi helyzetek közti viszony. Ahogy korábban, ma is kicsi az 

esélye annak, hogy ipari munkások gyermekeiből orvosok és építészek lesznek. Ahogy korábban, ma is vannak 

szembetűnő jövedelmi, iskolai végzettségi, munkaterhelési stb. különbségek az egyes csoportok között. A 

bérmunka kockázatait ugyanakkor a szociális állam egységesen enyhítette és ezzel egy időben általánossá tette. 

A gazdasági-technikai változások során mind újabb csoportok vonódnak be a bérmunkába, a jövedelmi és 

képzettségi határokat átlépve mind erősebb kiegyenlítődési folyamat megy végbe. Ez már megközelíti az 

élethelyzetek konstans egyenlőtlenségi viszonyok melletti homogenizálódását: az emberek életfeltételei ebben az 

értelemben a viszonylagos anyagi biztonság körülményei között mindinkább a bérmunka, a fogyasztás, az 

oktatás függvényei lesznek, mind nagyobb hatást gyakorol rájuk a mobilitás, a konkurencia, a tömegkultúra, az 

urbanizáció és az individualizálódás, és ezzel egyre inkább elveszítik hagyományaikat vagy egyenesen 

hagyománytalanná válnak. Ez csak a fejlődés egyik oldala, s ha csak ezt tartjuk szem előtt, arra a konklúzióra 

juthatunk, hogy az, NSZK történetében egyfajta „osztályképződés‖ megy végbe, abban az értelemben, hogy az 

élethelyzetek általánosodnak és egységesednek, s ez – Emil Lederer kifejezésével – a „foglalkoztatottak 

egységes osztálya” felé tart. 

Döntő jelentőségű ezzel szemben a második szempont, az ugyanis, hogy ez az „objektív‖ osztályképződés a 

prosperitás jegyében – mint Weber és Marx különféle módon megmutatták – nem fogja össze a dolgozókat egy, 

a szociokulturális viselkedést meghatározó „társadalmi osztállyá‖ (egyik vagy másik értelemben). Az 

élethelyzetek homogenizálódása és hagyományvesztése a jóléti állam keretfeltételei között inkább 

individualizálódásként megy végbe. Az egységesedés és az „osztályképződés‖ folyamatai a viszonylagos jólét, 

képzettség, mobilitás stb. körülményei között individualizációs folyamatként jelennek meg – véleményem 

szerint ez az új fejlődés lényege. Ez azonban azt jelenti, hogy az individualizációs folyamatokat nem 

azonosíthatjuk az osztályhelyzet belső differenciálódási folyamataival, ahogy a történeti és az empirikus 

egyenlőtlenség-kutatás régóta teszi. Az individualizációs folyamatok, éppen ellenkezőleg, a belső 

differenciálódás kiegyenlítődésével, az élethelyzet hagyományvesztésével és homogenizálódásával esnek egybe. 

A jóléti állam feltételei között ebben az értelemben az individualizációs folyamatok általánosulásáról 

beszélhetünk, amely mind tágabb csoportokat fog át (munkások, nők, fiatalok), a „privát‖ életformák 

kibontakozásának konfliktusokkal terhes logikájával, alakítási lehetőségeivel és nyitottságával együtt. 

E fejlődés folyamán a hierarchia-modell egyik alapfeltevése a társadalmi egyenlőtlenség vonatkozásában egyre 

inkább problematikussá válik – az a feltevés, amely Max Webernél programszinten jelenik meg, de Marx 

számára is érvényes, legalábbis azon a ponton, ahol a „munkásosztály‖ fogalmát empirikusan fel kell tölteni és 

értelmezni kell. Ezzel kapcsolatban végső soron a rendi csoportok és hagyományok alapján kell érvelnünk, 

hiszen a „munkások‖, „alkalmazottak‖ stb. fogalmaknak különben nincs is jelentésük. Az ilyen ellentmondások 

ellenére abból fogunk itt kiindulni, hogy az osztályok a fejlett ipari társadalmakban a rend és az osztály 

folyamatosságán alapulnak, a rendi alapú szubkultúrák és a sajátos „munkaerő-piaci helyzetek‖ és az ezekhez 

kapcsolódó „képzettségi birtoklás‖ összeolvadásán. Másképpen fogalmazva: a rendi szubkulturális identitások 

vagy legalább reminiszcenciák fennmaradása nélkül az osztályok névleges, statisztikai csoportosításokká és 

kategóriákká fakulnak, amelyek a mindennapi életben nem jelennek meg (vagy, marxista nyelven, csak a 

kapitalizmusban mindig fennálló, a priori lehetőséggé lesznek). Ez azt jelenti, hogy az erősödő 

individualizálódással eltűnik annak lehetősége, hogy a társadalmi egyenlőtlenség hierarchia-modelljét az 

életvilág szempontjából értelmezzük.39 

De mi történik voltaképpen, amikor a történelmi fejlődés folyamán a társadalmi osztályok életvilágbeli 

identitása ily módon elillan, amikor egyfelől általánosulnak a bérmunka körülményei és kockázatai, másfelől 

viszont elolvad az osztályok egzisztenciális, szubkulturális valóságalapja és tapasztalata? Ez a döntő, alig 

megválaszolható kérdés bukkan fel ezek után, hiszen végső soron egész nyelvünk, gondolkodásunk és 

képzeletünk hierarchikus-rendi jelentésekhez és modellekhez kötődik. Lehetséges-e egyáltalán egy nem rendi 

alapú „osztályidentitás‖ és mi volna ez? Megragadható-e még az osztályfogalom vagy általánosabban a 

társadalmi egyenlőtlenség hierarchiamodellje segítségével az „individualizálódó társadalmi szerkezet‖, vagy 

pedig az egész hierarchikus egyenlőtlenséggondolatot – amennyiben nem akarunk lemondani a valódi, 

életvilágbeli értelmezésekről – szükségképpen rendi valóságmaradványokra kell vonatkoztatnunk? Mi lépne a 

                                                           
39K. M. Bolte (1975) már a hatvanas évek elején felhívta a figyelmet a réteghatárok eltűnésére, például a vidéki és a városi miliő közti 
átmenetre és a rétegkategóriák viselkedési relevanciájának ebből eredő általános problematikájára. 
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helyére? És végül: Mennyiben járnak együtt az individualizációs folyamatok új ellentmondások 

kibontakozásával, amelyek viszont – jellegük és tartalmuk szerint – új társadalmi formákat és törésvonalakat 

hoznak létre? Hogyan és hol csapnak át az individualizációs folyamatok új társadalmi identitások és kötelékek 

keresésébe, új társadalmi életformák és életstílusok kifejlődésébe és kipróbálásába? 

1.3. 3. Az individualizálódó élethelyzetek megjelenési formái, 
ellentmondásai és fejlődési tendenciái 

A társadalomtörténeti tanulmányok tanúsága szerint feltehető, hogy egyetlen történeti időszakban sem létezett 

az életvilág rendi alapú vagy osztálykulturális szempontból homogén hierarchiája (amelyet például a 

társadalmilag zárt közösségi élet, az ennek megfelelő kapcsolatkörök, munkahelyi tapasztalatok és konfliktusok 

közvetítenek). A-kibontakozó individualizációs folyamatok nyomán azonban mégis kifejlődött az emberek 

életfeltételeinek olyan belső dinamikája, amely belülről felemészti a „későrendi osztálykultúra‖ maradványait, 

méghozzá addig a végső pontig, ahol (az esetleg konstans, sőt növekvő objektív eloszlási egyenlőség mellett) 

megindul a társadalmi egyenlőtlenség individualizált szerkezetének kiépülése.40 

A rendek és osztálykultúrák által meghatározott életvilág ellentettjeként létrejön egy mindig finomabb szövésű 

privatizált életvilág, A „privát szféra‖ ebben az értelemben egy „individualizálódó társadalmi életvilág‖ 

paradoxosaként gondolható el, azaz olyan életvilágként, amely (a jóléti államban szervezett bérmunka 

nyomására) centrifugális dinamikát fejleszt ki önmagában, s annak következtében alsóbb szintű egységei egyre 

újabb hullámokban önállósodnak és egymás számára környezetté válnak.41 

Az individualizált alsóbb szintű egységek egyike, a kiscsalád élesebbre húzza határait és „szigetszerű létet‖ épít 

ki, amely egyre erősebben önállósul a fennmaradó életvilágbeli osztálykötődésekkel szemben, s ennek folyamán 

megváltozik a szomszédsági, ismeretségi, kollegiális viszonyok stb. jellege, és a mobil, privát kiscsalád számára 

cserélhető környezetté válik. Élesen fogalmazva: az ily módon széttagolódott és egymástól függetlenedett 

kiscsaládi életszférák „gombostűfejei‖ úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a „társadalmi osztályok 

hagymahéjai‖, és az életvilágbeli viszonyok jellege egyre inkább a nagy szervezetek társadalmi viszonyainak 

jellegéhez hasonul: az emberek felcserélhetők egymással, és a személyiség meghatározta „sorsközösségek‖, 

ismeretségek és barátságok határai egyre inkább visszaszorulnak a kiscsalád privát életének belső terébe. 

E fejlődés ma a családon belüli individualizációs hullámban folytatódik, amely együtt jár például a nők 

munkába állásával és a gyerekek iskoláztatási kötelezettségével (valamint az önállósodott egyének napi és 

életvezetési terveinek ebből következő szükségével), a párkapcsolat egyre növekvő felcserélhetőségével (a 

növekvő válási arányszámmal), végül az egyedülálló ember teljesen individualizálódott, mobil „agglegény-

életével‖ és magányosságával. 

E fejlődés folyamán fokozódik az individualizált kiscsaládon belül végzett házimunka társadalmi 

elszigeteltsége, mivel a kiscsalád kikerül a zárt társadalmi életvilág közvetlen segítő környezetéből, 

kommunikációs és kapcsolatszintű összefüggéseiből, és minden funkciójának teljesítésében önmagára van 

utalva. Ugyanakkor a társadalmi izolációból következő terhek különböző módon oszlanak meg. Míg a 

munkavállaló férj a napi munkavégzés során áttöri a családi izolációt, a háztartásbeli nő életében az izolált 

kiscsaládon belül létrejön a par excellence individualizálódott munka. Az individualizálódás a háztartásbeli 

nőnél éri el tetőpontját; a háztartásbeli nő elszigetelődése az individualizálódott társadalom szimbólumai közé 

tartozik, s e közvetlen elszigetelődéshez és problémáihoz képest másodlagos a társadalmasodás azon foka, 

amely ebben az izolációban fejeződik ki. Az individualizációs folyamat előrehaladásával tehát minden 

társadalmi osztályt átfogva kiélesednek a férfiak és a nők élethelyzetének különbségei és ellentmondásai: 

egyfelől az individualizálódott, elszigetelt családi magánélet egysége erősebbnek bizonyul az 

osztálykülönbségeknél, másfelől ezzel párhuzamosan egyre élesebben jelennek meg e létformákon belül a 

terhek és kockázatok megosztásának problémái, amelyeket a nőmozgalom politikai szintre emel, s amelyek az 

osztályokat keresztbe metsző, átfogó nemi konfliktusokat és konfliktushelyzeteket szülnek.42 

E ponton teljesen világossá válik, hogyan helyeződnek át az individualizációs folyamat során a hagyományos 

konfliktusvonalak, és hogyan keletkeznek új ellentmondások. E gondolatok általánosításával azt is 

                                                           
40Lásd például E. B Thompson, B. Moore és J. Kocka említett munkáit. 
41Szemben Jürgen Habermasszal (1981), aki a gazdasági, bürokratikus és jogi racionalitás terjeszkedése folytán „gyarmatosított‖ életvilágról 
beszél, és ezzel az életvilágbeli cselekvési összefüggéseket passzívnak tekinti, ez azt mutatja, hogy bizonyos feltételek mellett (a munkaerő-

piaci, mobilitási, oktatási stb. kényszerek közvetítésével) az osztálykulturális életvilágokon belül is létrejön egy sajátos dinamika; amely 

alapvetően megváltoztatja ezeket. 
42Lásd E. Beck-Gernsheim (1980). 
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mondhatnánk, hogy a jóléti tömegdemokráciákban az individualizálódás éppen egy társadalmasodási folyamat 

kifejeződéseként és' ennek feltételei között megy végbe, amely egyre inkább lehetetlenné teszi az (egyéni önál-

lósodás értelmében vett) individualizálódást. Egyfelől az egyes ember egyre inkább kikerül a kötöttségek és 

gondoskodási viszonyok közül, és saját létfenntartása során csak önmagára és személyes munkaerő-piaci sorsára 

hagyatkozhat. Másfelől éppen magánéletének biztosítása érdekében egyre határozottabban és nyilvánvalóbban 

függ olyan viszonyoktól és szabályozásoktól, amelyeket nem tud befolyásolni. E ponton fokozódó mértékben 

keletkeznek olyan konfliktushelyzetek, kockázatok és problémák, amelyek eredetüket és jellegüket tekintve 

lehetetlenné teszik az egyéni megoldásokat. E problémák köztudomásúlag szinte mindenre kiterjednek, ami csak 

társadalmi és politikai viták tárgya: az úgynevezett (szorosabbra vagy lazábbra fűzendő) „szociális hálótól‖ 

kezdve a bérek és a munkafeltételek kezelésén át az oktatási lehetőségek létrehozásáig, a közlekedési problémák 

szabályozásáig, a környezetszennyezés elleni védekezésig stb. Röviden, az egyéni életet sosem lehetett kevésbé 

egyéni, autonóm módon élni, mint manapság, amikor az individualizálódás a legtovább jutott. 

Az individualizációs folyamat során ennek megfelelően egyre erősebben jelentkeznek a mögötte megbújó és 

általa kikényszerített társadalmasodás ellentmondásai. Ezek az ellentmondások az ismert osztálypolarizálódással 

szemben általános jellegűvé válnak, és olyan tartalmakban konkretizálódnak, amelyeknek csak egyik része az 

osztálykonfliktus, ezen túl azonban másfajta törésvonalakat és konfliktusokat is magukba foglalnak. Az 

individualizálódó társadalom szisztematikusan fogékony lett a hagyományos osztályhatárokat keresztbe metsző 

konfliktusok, kötelékek és koalíciók iránt. A munkaerőpiaci partnerek ellentéte sem meghatározó ellentét többé. 

Középpontba kerülnek azok a formák, amelyekben a magánélet kényszerű, konfliktusokkal terhelt 

társadalmasodása jelenik meg: az olyan események, mint egy útépítés a kertünk közelében, a gyerekek 

rosszabbodó iskolai helyzete vagy a közelben épített atomhulladék-temető. A „kollektív sorsot‖ sokkal 

megfoghatóbbá es közvetlenül érezhetővé teszik az ilyen események, mint az elvonttá vált osztályhelyzet. 

Az emberek saját társadalmiságuk megoldása érdekében így is koalíciók megkötésére kényszerülnek. De az 

ilyen koalíciók többé nem szükségképpen és tartósan egyetlen sémát – például az osztálysémát – követik. Az 

egymástól függetlenedett privát életek társadalmi izolációját társadalmilag és politikailag a legkülönbözőbb 

események és fejlemények törhetik meg és hidalhatják át. Ennek megfelelően aztán pillanatnyi, helyzet- és 

témafüggő koalíciók jönnek létre és szűnnek meg a legkülönfélébb helyzetű csoportok között.43 Egyszerre több 

vasat is tarthat az ember a tűzben, különböző rétegekből származó szomszédokkal együtt kezdeményezhet 

polgári akciót a repülőgépzaj elhárítására, lehet a fémipari szakszervezet tagja, és ugyanakkor szavazhat a 

jobboldalra a fenyegető gazdasági válság láttán. A koalíciók ebben az értelemben nem a hagyomány által 

meghatározott, illetve az „osztálytudat egységéből‖ fakadó cselekvések, hanem helyzet- és személyfüggő 

„célszövetségek‖ az egyén egzisztenciális küzdelmeiben a különböző társadalmilag adott küzdőtereken, olyan 

célszövetségek, amelyeknek előnyeit és hátrányait mérlegelnie kell, s amelyeknek közvetlen haszonnal kell 

kecsegtetniük. 

Az is világos ezek után, hogy az individualizációs folyamat során a törésvonalak es a konfliktusos kérdések 

kikerülnek az osztály kategóriájából, s egy sajátos pluralizálódás megy végbe bennük. Az individualizálódott 

társadalmakban a látens, de virulens osztálykülönbségek új, tarka, az eddigi sémákba besorolhatatlan 

konfliktusok, ideológiák és koalíciók számára készítik elő a talajt: többé-kevésbé egyes témákhoz kötődő, 

korántsem egységes, inkább helyzetfüggő, személyfüggő, és mindig csak a közös nevező szempontjából 

egységesíthető konfliktusok és koalíciók számára, amelyek átfogják a hagyományos osztályhovatartozás 

pólusait. 

Ily módon az előrehaladó individualizmus nyomán megindul az újonnan felfedezett „osztályok‖ és konfliktusos 

kérdések körhintája: hol a munkanélküliek, hol a környezetvédelem, hol az idősek, hol a „női életösszefüggés‖, 

hol az alternatív kultúra, hol a polgári kezdeményezések és újra meg újra, egyre újabb hullámokban az ifjúsági 

kultúra jelenik meg az „osztályokat‖ keresztbe metsző „osztályként‖. Ezek mindegyikét beszállítják a 

társadalomtudományos kutatás klinikájára „forradalmi alanyiság‖ gyanújával, ott többé-kevésbé alapos 

vizsgálatnak vetik alá, hogy ily módon – legalábbis elméleti szinten – e konfliktuscsoportok egyikét vagy 

másikát felruházzák a történelmi erejű vice-proletár jogarával és palástjával.44 Az új, esetleg tartóstörésvonalak 

mellett (nőmozgalom, környezetvédő mozgalom) a létrejövő társadalmi viszonyok alkalmanként a 

tömegkommunikáció által kierőszakolt divattémává és konf liktusdivattá lesznek, amelyek egyre gyorsabban 

követik egymást a nyilvános viták őszi, téli és tavaszi kollekciójaként. 

Ennek megfelelően az individualizációs folyamatok következtében a társadalmi különbségek és az egyes 

pártokhoz kötődő választói preferenciák klasszikus megoszlása is elveszíti stabilitását és prognosztikai erejét. A 

                                                           
43Lásd a „diszparitás-elmélet‖ párhuzamain. Bergmann, Brand, Körber, Mohl és Offe (1969), valamint C. Offe (1969). 
44Lásd A. Gorz (1980: 62 skk). 
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politikai választások eredményét valószínűleg nem annyira a képviselt vagy meghirdetett politika 

„osztályimplikációi‖ határozzák meg, mint inkább a társadalompolitikai napirend mindenkori témáihoz 

(„gazdasági válság‖) mért közelség vagy távolság, illetve a politikát képviselő személyek televíziós szereplési 

képességei, s az, hogy mennyire sikerül e politikáknak az aktuálisan a viták középpontjában álló kollektív-

individualizált konfliktushelyzeteket megragadniuk és kezelniük. 

Ugyanakkor a társadalmi osztályhatárokon túli konfliktusok és konfliktusos kérdések megjelenése a fejlődési 

dinamikának csak egyik oldalát írja le. Ezzel egyidejűleg – mint jeleztük már – az individualizálódás folyamata 

egyben az életfeltételeknek a bérmunka nyomására végbemenő homogenizálódási folyamataként is 

jellemezhető. Azt is mondhatnánk, hogy az „elszigetelődés kollektív sorsa‖ a magasan fejlett társadalmakban 

egy olyan – Marx által előre nem látott – forma, amelyben a „munkavállalók (»selbständigen«) osztályának” 

egységesedése ma végbemegy. Látnunk kell ugyanakkor, hogyan jelenik meg, hogyan értelmezhető és hogyan 

dolgozzák fel életösszefüggéseikben az emberek a „kollektív bérmunkássors‖ ilyen aspektusait az 

individualizálódó társadalomban. 

Először is az egymással felcserélhető kiscsaládok függetlenedett magánszférájában tűnnek el a közös, 

hagyományos, az életet és a isiunkát átfogó tapasztalat- és jelentés-összefüggések; másrészt a stabil közvetítő 

instanciák (család, munkahelyi csoport, szomszédság) jelentősége szorult vissza. Az egyén és a társadalmi 

struktúra egyre közvetlenebb kapcsolatba kerül egymással, így a kollektív sors közvetlenül egyéni sorsba és 

pszichés konfliktusokba csap át, és csak ezekben az individualizálódott és pszichologizálódott formákban 

ragadható meg és rekonstruálható – közvetve és „racionálisan‖ – a maga köznapi jellegében. Egy hasonlattal azt 

is mondhatnánk, hogy az osztálytudat tükre eltörött, de nem esett szét, és minden töredék az egészet tükrözi a 

maga sajátos látószögéből, anélkül, hogy a repedések behálózta kép a kis részekre tagolódó tükörfelületen egy 

közös képet mutatna. 

Az egymástól elváló magánszférák nem rendelkeznek azzal a hagyományos életvilágbeli alappal, amely 

lehetővé tenné a bennük individualizálódott általános problémák értelmezését és általánosságuk megértését. A 

munkanélküliség, a munkaerő megkopása, a visszaminősítés stb. közvetlenül egyéni problémaként jelenik meg, 

és csak az újságokból, az orvostól, a szakszervezeti tisztviselőktől és a szociológusoktól – mindenképpen 

másodlagosan, másodkézből – tudhatja meg az egyén, hogy ami személyes életét megkeseríti, amivel küzd és 

amit tűrnie kell, az lakása falain túl más magánszférákban ugyanígy megjelenik. 

Ha igaz is, hogy az életvilágban az érintettek számára a társadalmi osztályhelyzet nem tapasztalható meg 

közvetlenül, ez nem jelenti azt, hogy semmilyen formában sem létezik. Az élethelyzetek közös vonásai ugyanis 

– a tudományos konstrukciókon túl – másodlagos módon is létrehozhatók a gyakorlatban, méghozzá úgy, hogy 

az ér dekeket szakszervezetek vagy foglalkozási szövetségek szervezik meg és artikulálják. Akár úgy, hogy 

képviselők révén vagy közös akciókkal az ember maga is alakítja annak a munkaerő-részpiacnak a feltételeit, 

amelyhez tartozik, hogy megakadályozza a munkaerő-piaci bajokat és javulást érjen el, akár pedig úgy, hogy 

például a jövedelmekkel vagy a munkafeltételekkel kapcsolatos stratégiai alkukban és ezek eredményeiben 

érzékelhetővé válnak az érintettek élethelyzetének közös vonásai, illetve úgy, hogy az életvilágbeli izolálódást 

szervezett társas lét, szabadidős tevékenységek, politikai iskolák stb. és ezeknek megfelelő szolidaritási 

törekvések, mozgalmak enyhítik vagy törik meg. Ez azonban azt jelenti, hogy az individualizációs folyamat 

nyomán az élethelyzetek közösségének problémáját áthelyezik az egyéni-életvilágbeli cselekvés szintjéről a 

szervezeti-politikai cselekvés szintjére. Az „osztályhelyzet‖ ezzel olyan üggyé lesz, amelyet a tudomány, a 

politika és a szövetségek segítségével az itt érvényes szabályok szerint „kialkusznak‖, és ebben az értelemben 

szó szerint „előállítanak‖.45 

Az emberek cselekvési kényszereinek keletkezése szempontjából ugyanakkor ennek az újonnan „előállított 

kollektivitás‖-nak csak közvetett jelentősége van. Amikor az emberek az individualizációs hullámok során újra 

és újra kikerülnek a társadalmi hálókból és privatizálódnak, kettős folyamat megy végbe: egyfelől az érzékelési 

formák magánjellegűvé és egyidejűleg – az időtengely mentén ahistorikussá válnak. A gyerekek nem ismerik 

már szüleik életösszefüggéseit, hogy a nagyszülőkről ne is beszéljünk, vagyis az élet érzékelésének 

időhorizontja egyre jobban összeszűkül, míg végül – határesetben – a történelem (örök) jelenné zsugorodik 

össze, és minden a saját én, a saját élet tengelye körül forog. Egyfelől csökkennek azok a területek, ahol a 

közösen elhatározott cselekvés hatással van az egyéni életre, másfelől növekednek azok a kényszerek, amelyek 

                                                           
45Érdekes módon M. R. Lepsius (1979) fontos tanulmányában meglehetősen kevés szó esik az osztálykultúrák kontinuitásáról az NSZK-ban, 
míg a szakszervezeti érdekképzés és érdekközvetítés keretfeltételeit részletesen tárgyalja. Itt – közvetve – az artikuláció és az érdekképzés 

másodlagos, intézményes folyamataira kerül a hangsúly, amelyek – ahogy Ralf Dahrendorf Nagy-Britannia esetében megfogalmazta – 

esetleg még egy „osztályok nélküli osztályharchoz‖ is elvezethetnek (lásd ehhez még G. Smith, 1982: 25 skk., valamint Lepsius, 1982: 65 
sk). 



 VII. TÚL A RÉTEGZŐDÉSEN?  

 384  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

arra késztetik az embert, hogy maga alakítsa ki saját életútját, méghozzá éppen azokon a pontokon, ahol ő maga 

is e viszonyok terméke. 

Az individualizálódás ebben az értelemben azt jelenti, hogy az ember életrajza kioldódik az eleve adott 

kötöttségekből, nyitottá, döntéstől függővé válik, és az egyes ember feladatává lesz. Csökken a döntések 

számára zárt életlehetőségek aránya, és nő a döntések számára nyitott, magukat előállító életrajzoké. Az életút 

individualizálódása azt is jelenti, hogy az életrajzok „önreflexűvé” válnak: a társadalmilag adott életrajz átalakul 

önmagát létrehozó életrajzzá, méghozzá oly módon, hogy az egyén válik „saját életének megformálójává‖, s 

ezzel „ő eszi meg, amit főzött‖. A hivatás, a képzésforma, a lakóhely, a házastárs megválasztása, a gyermekek 

száma stb. a maguk al- és al-al-döntéseivel nemcsak meghozható döntések, de meg is kell hozni őket, e 

döntéseket senki sem veszi le az ember válláról.46 

Az individualizációs folyamatok során az egyénnek meg kell tanulnia, hogy cselekvési centrumnak, 

„tervirodának‖ tekintse magát saját életútjával, képességeivel, céljaival, emberi viszonyaival stb. kapcsolatban. 

A „társadalom‖ a létrehozandó életút szempontjából „változóként‖, aprómunkaként jelenik meg, amellyel 

egyénileg kell megküzdenie. Az oktatási lehetőségek szűkössége persze mindent érintő probléma; de mit jelent a 

saját sorsom kovácsolása szempontjából, amelyet senki sem vállalhat át helyettem? Mit tehetek, mit kell 

tennem, hogy 2,5-es iskolai átlaggal is orvosnak tanulhassak? Ily módon a társadalmi viszonyokat és 

determinánsokat, amelyek az egyéni életet befolyásolják, „környezeti változóként‖ kell felfognunk, amelyeket 

az egyéni cselekvési körre vonatkoztatott „intézkedési fantázia‖, a kapcsolatok és tevékenységi lehetőségek 

„belső differenciálódása‖ enyhít, gátol vagy helyez hatályon kívül. 

A mindennapok aktív cselekvési modelljére van szükség, amelynek középpontjában az. én áll, s amely cselekvési 

lehetőségeket mutat meg és tár fel a számára. Ez azt jelenti, hogy az intellektuális álcsatározások mögött ki kell 

fejleszteni egy énközpontú vi lágképet, amely az én és a társadalom viszonyát, hogy úgy mondjam, a feje 

tetejére állítja, és a társadalmat az egyéni életút alakítása szempontjából felhasználhatónak tekinti és azzá is 

teszi. Ily módon azonban – megfordítva – a társadalmi konfliktusok és ellentmondások individualizálódása és 

szubjektivizálódása előtt is megnyílik a zsilip. Az egyén számára az események, az őt meghatározó társadalmi. 

viszonyok nem pusztán olyan események és viszonyok, amelyek kívülről törnek rá, hanem legalább részben a 

saját maga által meghozott döntések következményei is, amelyeket fel kell dolgoznia és amelyekre választ kell 

adnia. 

Ezzel azonban a társadalmi problémák közvetlenül pszichés diszpozíciókba csapnak át, személyes 

elégedetlenségbe, bűntudatba, szorongásba, pszichés konfliktusokba és neurózisba. Paradox módon újfajta 

közvetlenség jön létre egyén és társadalom között, a válság és a betegség közvetlensége, abban az értelemben, 

hogy a társadalmi válságok egyéni és pszichikai válságként jelennek meg, és már nem, vagy csak igen 

közvetetten foghatók fel és dolgozhatók fel társadalmi jelenségként.47 Kétségtelenül ebben keresendő a mai 

„pszichohullám‖ gyökere, amely egyben az eddig végbement individualizálódás mércéjeként is használható. 

A társadalmi probléma közvetlen átcsapása személyes problémába valóság, és akkor is egyéncentrikus, 

pszichoterápiás cselekvésre késztet, ha ezzel csak a jéghegy csúcsát érhetjük el, és az individualizálódás 

cirkulusa közben jó néhány fordulattal tovább pörög. Az egyén és a társadalom rövidre zárt kapcsolatában 

ugyanis olyan pszichés problémák és viselkedési zavarok keletkeznek, amelyek már egy társadalmi katasztrófa 

szubjektivizálódásával érnek fel. Ily módon megszilárdul az újdonság ideológiája, mivel így a pszichés 

katasztrófa privát jellegének látszata nem törhet meg. 

Ez nem utolsósorban abban is megnyilvánul, hogy a pszichoterápiás és pszichoanalitikai megközelítések 

jelentős részében a társadalmat magától értetődően redukálják az individualizálódott kiscsalád paradigmájára, és 

a problémák gyökerét mindig a családi szocializáció kisgyermekkori szakaszában keresik, mintha ez volna az 

ember és a társadalom kialakulásának egyetlen izzáspontja. Ily módon nem tárulnak fel és nem törhetők meg a 

pszichés konfliktusok keletkezésének társadalmi összefüggései. A társadalmi individualizációs folyamat 

félreismert, a gondolkodást és a cselekvést megzavaró és meghamisító premisszákat sugall arról, hogy hol a 

hiba: nem a körülményekben, amelyek folytán létrejön, hanem termékében, a kiscsaládi magánéletek elkülönült 

monászaiban. 

                                                           
46Ebben az értelemben propagálja például E. D. Macklin (1981) az „education for choice‖-ot. Az embereket fel kell készíteni arra, hogy 

válasszanak a különféle családformák és életstílusok között: to marry or not to marry, to parent or not to parent, to co-parent or single-
parent, to make a life-long or open-ended commitment, to be sexually exclusive or non exclusive...‖ (567. sk). 
47Ezzel – hogy Durkheimet továbbgondoljuk – az „organikus szolidaritást‖ egy harmadik fázisban megint a „mechanikus szolidaritás‖ új 

formája követi: az előrehaladt individualizálódás következtében újra „feltétlen hasonlóságról‖ beszélhetünk, legalábbis a társadalmi 
válságok közvetlen szubjektivizálását tekintve. 
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1.4. 4. Újabb kérdések: az egyenlőtlenség szempontjából 
releváns szociokulturális miliők stabilitásának feltételei, új 
társadalmi alakulatok és identitások keletkezése. 

Mindeddig nem foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy mely feltételek és mozgások fékezik vagy akadályozzák 

tudatosan az ismertetett individualizációs folyamatokat (és segítik ezzel például a rendi alapú életformák és 

közös vonások viszonylagos stabilitását és megújulási lehetőségét). Kétségtelenül több dolgot is fel lehetne itt 

sorolni (s egy következő elméleti lélegzetvételre is szükség volna ahhoz, hogy ezek működését is feltárjuk): ide 

tartoznak a kollektív cselekvés logikája nyomán keletkező (új) társadalmi mozgalmak a szervezéssel és 

intézményes úton helyreállított „közös vonások” másodlagos létrehozása (politikai pártok, szakszervezetek és 

szövetségek), új, közös problémák kidolgozása, például. a közösség szintjén. (kommunális csoportok és 

kezdeményezések), az oktatási rendszerben (az oktatási generációk között elmélyülő egyenlőtlenségek) vagy a 

munkahelyen (a munkanélküliség kollektív tapasztalata) ; ezen túl a tömegkultúra és médiumainak hatása 

(televízió, az egész „szabadidőpiac‖, beleértve a „popkultúrát‖ is), de legfőképpen a professzionalizálódás 

szervezeti feltételei és stratégiái (amely tipikus „üvegháza" a rendi orientációk és életvilágok fennmaradásának 

és újraéledésének), valamint a tájegységek és települések történetéhez kötődő, regionális kulturális identitások, 

amelyeknek – mint az utóbbi évek fejleményei mutatják – erős fellendülési hullámai éppen az individualizációs 

folyamattal csapnak össze. 

Legalább egy ponton közelebbről is meg kell vizsgálnunk a rendi alapú miliők stabilitásának feltételeit. 

Miközben a „kvalifikációtulajdon‖, mint láttuk, kényszerűen individualizálódik, a földtulajdonnal éppen az 

ellenkezője történik: ahol ma is a földtulajdon alkotja az anyagi és társadalmi élet alapját, azaz a 

mezőgazdaságban, ott nyilvánvalóan kizárt a térbeli mobilitás (itt még az iskolázottság sem szükségszerű 

előfeltétel) és ezzel megszűnnek az individualizálódás lényegi feltételei. Az immobilitáson és az iskolázottságtól 

való függetlenségen túl a földtulajdon örökölhetősége és az örökség anticipációja is lényegesen fékezi legalább 

a családon belüli individualizálódást, egyszerűen azért, mivel a családi kapcsolat az egyes családtag számára 

anyagi szempontból releváns marad. Ennek megfelelően ez nemcsak a (megművelt) földterület esetében igaz, 

hanem minden tulajdon esetében: ahogy például a mellékfoglalkozású mezőgazdaság (egészen a kertművelésig) 

akadályozza a mobilitást és ezzel az individualizációt, ez a háztulajdon és – bizonyos nagyságrendtől kezdve – a 

pénztulajdon esetében is így történik. Ez lehet az oka annak, hogy – ezt csak sejtésként fogalmazzuk meg – 

fennmaradnak és nagyobb jelentőséget kapnak a rendi orientációk, életstílusok és érintkezési körök a föld és 

telektulajdon különféle fokozataival jellemezhető vidéki és kisvárosi miliőben, de más módon is, például a 

tulajdonos polgárság köreiben. 

A pénztőkét ugyanis a tulajdonosok mobilitása nélkül is lehet rugalmasan és mobiIan alkalmazni. A „pénz 

mobilitása‖ a tulajdonos osztály immobilitását is lehetővé teszi. A tőke ezen túl az individualizáló oktatási 

folyamatoktól is függetleníti az embert, és az általa megnyíló rendelkezési lehetőségek segítségével viszonyok és 

kötelezettségek hálóját hozza létre. Ezek azok a keretfeltételek, amelyek közt a család, a „klán‖ megőrzi 

jelentőségét a társadalmi osztályviszonyok közvetítő elemeként. A „tulajdonos család‖ a hagyaték 

szabályozásával és a családtagok ezáltal lehetővé váló ellenőrzésével – mint mondtuk már – egyrészt tényleges 

stabilizáló alaphoz és eszközhöz jut. Másrészt a családi kapcsolati háló, „társadalmi tőkéje‖ (Bourdieu) a kap-

csolatok közvetítésének helyévé válik, és a „jó név‖ lesz az a kulcs, amely „megnyitja az ajtókat‖.48 Látható, 

hogy ahol a tőketulajdon rendileg zárt kapcsolatkörökkel és életformákkal párosul (például a gazdag nemesek 

esetében, de a termelési eszközök birtokában lévő „középosztály‖ vagy másképpen a magasabb szintű 

hivatalnokok körében is), a kiscsaládok elkülönüléséhez és belső individualizálódásához vezető folyamatok nem 

működnek akadálytalanul. Itt ma is a család uralkodik, mivel az osztályspecifikus hatalomban és hozzáférési 

lehetőségek elosztásában játszott szerepét az individualizációs folyamatok ellenére is meg tudta őrizni. 

Ha a (föld- és tőke-) tulajdon különféle fokozataiban alapvető példája annak, hogyan „immunizálódhatnak‖ a 

rendi alapú szociokulturális miliők az individualizácós folyamatokkal szemben, akkor még arra a kérdésre is 

választ kell találnunk, hogyan keletkeznek új kollektív identitások, milyen jövő vár az életvilágbeli kötelékekre 

és szolidaritásokra az individualizálódó és hagyományait elvesztő társadalomban. Mikor és hogyan csap át az 

individualizációs folyamat saját ellentétébe, hogyani és milyen eredményekkel születik meg az igény új 

társadalmi közösségek és életformák kialakítására, kipróbálására? Három szélsőséges (egymást semmiképp sem 

kizáró, hanem esetleg egymást átfedő és kiegészítő) fejlődési irány és változat jelöli ki az e ponton megnyíló 

„lehetőségteret‖. 

                                                           
48Lásd P. Bourdieu tanulmányait. 
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1. A rendi szolidaritás vége nem az osztályok vége, hanem az osztályok emancipálódásának kezdete a 

regionális és partikuláris sajátságok és korlátok alól; új fejezet kezdődik az osztályok történetében, 

amelynek történeti logikáját és dinamikáját még fel kell tárni, amelyről azonban nem tudhatjuk, 

hozzátartozik-e még bármilyen értelemben az „osztályszolidaritások‖ létrejöttének történetéhez. 

2. A magánszféra kibontakozása során a foglalkozás és a munkahely elveszti konfliktus- és identitásképző 

jelentőségét, és a társadalmi kötelékek és konfliktusok keletkezésének új helyszíne és forrása jön létre: a 

privát társadalmi viszonyok, élet- és munkaformák alakítása és irányítása; ennek megfelelően új társadalmi 

alakulatok és identitások születnek, túl az „osztálytársadalmon‖, amelytől jellegüket, tartalmukat és 

logikájukat tekintve egyaránt különböznek. 

3. Az osztályok vége nem „forradalmi ősrobbanás‖, nem az „osztálynélküli társadalom‖ kezdete, hanem 

kollektív elszigetelődés a „munkavállalók hagyományvesztett társadalmában”. 

1.4.1. Az individualizáció és a nem rendi „osztályszolidaritások” keletkezése 

A munkásosztály és a munkásmozgalom a 20. század második felében végbemenő fejlődéséről folytatott viták 

egy hamis alternatíva foglyai. Egyfelől egyre újabb érveket hoznak fel amellett, hogy a munkásság helyzete 

szembetűnően javult a kapitalizmusban (anyagi jólét, az oktatási lehetőségek megnyílása, szakszervezeti és 

politikai szervezetek, az így kiharcolt jogok és szociális biztonság stb.). Ezeknek az érveknek közvetlenül vagy 

közvetve célja és végkövetkeztetése annak kimutatása, hogy a szervezett munkásság a kapitalizmusban elérte 

leglényegesebb céljait, ezzel pedig egyszerre betöltötte és elveszítette történelmi-politikai küldetését, tehát 

integrálódott, „elpolgárosodott", és ennek következtében fokozatosan el fog tűnni. A másik oldalon arra 

mutatnak rá, hogy az élethelyzet minden javulása ellenére a bérmunka viszonya és a vele járó függőség, 

elidegenedés és kockázat érintetlen formában megmaradt, sőt hatásai kiterjedtek és kiélesedtek 

(munkanélküliség, a képzettség értékvesztése stb.). Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a munkásság viszonylagos 

egyenlőtlensége (a hatalom, a jövedelem, az oktatás stb. terén) nem változott jelentősén a kapitalizmusban. Ez 

az érv a munkásosztály folyamatosságát, problémáinak és küldetésének fennmaradását próbálja bizonyítani a 

kapitalizmus jóléti szakaszában.49 

Annyiban mindkét érv hamis, hogy egy rendi osztály jellegű egység rögzítésére törekednek, azaz a rendet és az 

osztályt ott is összekeverik, ahol történetileg ezek éppen egymásból fejlődnek ki. Az egyik tévesen a 

(munkás)osztály és általában a társadalmi struktúra osztályjellegének végére következtet a rendi csoportként 

értett „munkásság‖ helyzetének változásaiból és javulásából, a másikaz alapvető osztálymeghatározottságok 

(bérmunka-viszonyok, stb.) fennmaradásából és a viszonylagos egyenlőtlenségből a „munkásosztály‖ 

történelmi-rendi egységének fennmaradására következtet. Egyik esetben sem ismerik fel az itt középpontba 

állított fejlődést: azt ugyanis, hogy a rend és az osztály történelmi szimbiózisa megszűnik, méghozzá oly 

módon, hogy egyfelől „elolvadnak" a rendi szubkultúrák, másfelől általánosulnak az osztályjelleg bizonyos 

alapvető vonásai. Ha ezt észrevesszük, akkor szisztematikusan meg kell vizsgálnunk, miért nem az osztályok 

vége, hanem inkább az „osztályképződés” egy új formájának kezdete az osztályok feloldódása a rendi sajátságok 

és korlátok alól. De mire fut ki a „nem rendi osztályképződés‖ fejlődési variánsa, mit kell értenünk ezen? 

Az individualizációs folyamatok során megváltozik a saját osztályhelyzet közös vonásairól való tudás tartalma 

és hatásköre, valamint az osztályhelyzet keletkezésének és érvényesülésének helye és módja. A szolidaritási 

normákat és az élethelyzetek közös értelmezéseit nem tekinthetjük többé a családi, szomszédsági és kollegiális 

viszonyokban megjelenő és megújuló adottságoknak. A (bizonyos értelemben az ipari rendszer falusi 

kultúrájának pandantját alkotó) közösség szintjén létrejövő báziskulturális osztályszolidaritás „elvékonyodik‖ az 

individualizációs folyamatok során, ez azonban nem jelenti szükségképpen azt, hogy a közös vonások tudata 

egyszer s mindenkorra megszűnik. A közös vonások forrása, hogy úgy mondjam, „alulról” „felülre” 

helyeződhet át. A közös vonások nem az emberek közvetlen életösszefüggéseiben, nem áttekinthető, helyileg 

zárt szubkultúráikban „állnak fenn", hanem sajátos szervezeti kontextusokban, régiók feletti szinten, és sajátos 

módszerekkel szándékosan „hozzák létre” őket. Ez kétségkívül azt jelenti, hogy a közös vonások kikerülnek a 

megélt szubkulturális miliő spontaneitásából és „ölmelegéből‖ és – a helyi kultúrákkal és életösszefüggésekkel 

szemben – absztrakt jelleget kapnak. Ezzel egy időben ugyanakkor megtörik a rendi alapú, helyhez kötött 

miliők bornírtsága és egoizmusa is, és a közös vonásokat olyan vonatkozások, tartalmak és problémák 

formájában határozzák meg, amelyek túllépik a szűkös helyi horizontot és megteremtik az „osztályérdekek" 

általános politikai szerveződésének és képviseletének előfeltételeit. Az individualizálódás ebben az értelemben 

                                                           
49Tipikus példái ennek H. Schelsky (1961), valamint a B. Seidel és S. Jenkner (1968) által szerkesztett kötet legtöbb tanulmánya és az „új 

munkásról‖ folytatott viták (összefoglalása: K. H. Hörning, 1971; az elhangzó érvekről jó összefoglalást ad J. Westergaard, 1965; a vita 
angol és francia párhuzamait lásd J. H. Goldthorpe et al., 1971: III. kötet: bevezetés.) 
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túlléphet a család, a szomszédság és a közösség partikuláris kötelékein, és megteremtheti az „egyetemes” 

lojalitás létrehozásának feltételét, amely viszont lehetővé teszi egy hatékony politikai mozgalom 

megszervezését. 

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az is változik, ahogyan e közös vonások létrejönnek és ahogyan újratermelik, 

szelektálják, interpretálják és artikulálják őket. A család és a szomszédság „megélt‖ közös vonásainak helyébe 

egyre inkább a szervezeti-szakszervezeti érdek-meghatározás és érdekképviselet lép. A közös vonások 

létrehozásának és elismerésének „eszközeként‖ funkcionáló kerítés melletti beszélgetést megszüntetik a 

továbbképző intézmények, a „politikai iskolák‖ stb., amelyek viszont előfeltételezik a díjszabásra vonatkozó 

alkudozásokat, a tudományos kutatásokat stb. Mindennek során pedig egyre élesebbé válik az a probléma, hogy 

amit „közös vonásként‖ definiálnak, az nem egyszerűen alakíthatóvá és absztrakttá, a politikai-ideológiai 

küzdelmek csataterévé lesz, hanem éppen ezért azok számára, akiknek „közös vonása‖ kellene hogy legyen, 

egyre kevésbé élhető meg és fogadható el „közös vonásként”. A közös vonások keletkezésének átkerülése 

„alulról‖ „felülre‖ azzal a veszéllyel járhat, hogy a „közös vonások‖-ból a szakértők és a szervezetek termékei 

lesznek, és ezzel megtartják az absztrakt, önkényes, mesterségesen előállított vonás nimbuszát, aminek 

következtében a cél, azaz a közös vonások létrehozása pontosan annak martaléka lesz, amit meg kellene 

haladnia: az individualizálódásé. 

A társadalmi osztályok „rendi valóságának‖ eltűnése során egyre kevésbé lehetséges a szolidaritás keletkezését 

csoportspecifikusan vagy munkásspecifikusan visszavezetni a „proletár termelőmunkás‖ történelmi ősképére. A 

„munkásosztály‖, „alkalmazotti‖ osztály stb. emlegetése alól eltűnik az életvilágbeli tapasztalat, s ezzel érvényét 

veszti az a körül folyó véghetetlen viták alapja és vonatkoztatási pontja, hogy a proletariátus „polgárosodott-e 

el‖ vagy az alkalmazott „proletarizálódott‖.50 

Az „osztályjelleg‖ leválhat a csoportkategóriákról és átlépheti a foglalkozás, iskolázottság stb. rendi határait 

(például magába foglalhatja az alkalmazotti és irodai munkák egy részét is), de olyan dimenziók mentén is 

terjeszkedhet, amelyek, hogy úgy mondjam, keresztbe metszik az eltűnő rendi-társadalmi osztályhatárokat: a 

munkanélküliség „sorscsapása‖ egyre több jól és rosszul fizetett embert, akadémikust és iskolázatlant, városi és 

vidéki lakost érint, és fordítva, azok köre, akik viszonylag védettek a munkanélküliséggel szemben (például a 

közhivatalnokok és az állami alkalmazottak, akiknek ebben az értelemben egy „osztályhelyzetet‖ 

tulajdoníthatunk), szintén átfogja a foglalkozási rendszer hierarchiájának minden fokát. Nyilvánvaló ebből, hogy 

a rendi és csoportspecifikus meghatározottságoktól megszabaduló osztályjelleg nem ismeri a jövedelmi és 

képzettségi, rendi, életkori és környezetbeli határokat. A kedvező vagy hátrányos intézkedések ugyanazt a 

népességcsoportot is más-más szempontból érintik, úgyhogy a csoportokat és a személyeket keresztbe metsző 

osztályjelleg csak az élethelyzet egyes kockázati dimenziói mentén állapítható meg: a szakképzettség 

értékvesztése és az egészségkárosodás nem feltétlenül érinti a jövedelmi egyenlőtlenségeket, a fenyegető 

munkanélküliség gyorsíthatja vagy éppen ellenkezőleg, gátolhatja ezeket, és egyaránt előfordulhatnak a 

foglalkozások hierarchiájának alsó és felső szintjein. 

Az osztályjelleg kiszélesedése ebben az értelemben átlép a proletarizálódás történeti képén, és a bérmunkával 

járó kockázatok megoszlásának és általánosodásának ennél sokkal absztraktabb formáját ölti.51 Ennek 

következtében a szakszervezetek lehetséges és tényleges klienseinek rétege jelentősen kiszélesedik, viszont új 

módon veszélyben is forog: a „proletarizálódás" képében benne rejlik az érintettek egységesülése, összefogása 

az anyagi elszegényesedés és az elidegenedés tapasztalata nyomán. A bérmunkával járó kockázatok viszont 

önmagukban nem alkotnak közös vonásokat. Kivédésükhöz szükség van a jogi rendezésre, amely viszont a 

társadalmi igények individualizálódását segíti elő, mert általános és kollektív jellegüket először is nyilvánvalóvá 

kell tenni, méghozzá az individuális-terápiás kezelési formákkal szemben.52 A szakszervezeti és politikai 

értelmezések és feldolgozási formák egyre inkább versenyre kényszerülnek például az individualizálódó 

                                                           
50Hasonló értelmezést találhatunk M. R. Lepsiusnál (1982). Szerinte „a munkások és alkalmazottak dichotómiája a munkavállaló 

kategóriájával való önjellemzés következtében nagyrészt túlhaladottá vált. A munkavállaló elsősorban munkajogi és szociálpolitikai 

kategória, nem áthagyományozódó kulturális kategória... és ennyiben azt is mondhatnánk, hogy az NSZK-ban az osztálytársadalom 
nagyrészt átalakult munkavállaló-társadalommá‖ (52. – a szerző kiemelése). Kern és Schumann (1982: 75) szintén felfedeznek egy, „az 

(egyelőre?) viszonylag egyszerű »munkavállaló-felfogás« keretein belül végbemenő differenciálódást..., amelyben számos munkás nézete 

szerint – az alkalmazottak szintén helyükön vannak. A munkás munkájának megváltozott formájában megjelenik a teljesítmény tudata is, 
amely kollektív marad, de magában foglalja az üzem egész működését, beleértve a technikusokat, mérnököket és ipari kutatókat is‖. Lásd 

még Hörning (1982). Az erősebb polarizációk megmaradását az önértelmezésben lásd Kudera, Mangold, Ruff és Schmidt (1983). 
51E „megoszlás‖ elméleti magyarázata még várat magára. A társadalomtudomány kockázatfogalmáról folytatott vitát lásd D. Brock és H-R. 
Vetter (1982); W. Machewsky (1982), és különösen E Böhle (1982). 
52Hogy milyen rögös út vezet a kockázatok társadalmi okainak és feltételeinek feltárásához, az átdefiniálásokon, individualizálódáson és jogi 

rendezésen keresztül, példaszerűen mutatják a szociális és munkaegészségügy körüli viták, lásd például von Ferber, von Ferber és Slezina 
(1982); B. Badura (1981, 1982). 
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egészségügyi és pszichoterápiás gondozással és kompenzációkkal, amelyek bizonyos körülmények között 

sokkal konkrétabban és az érintett számára sokkal világosabban „oldják meg‖ a létrejött zavarokat és terheket. 

Azt a szerepet, amelyet a szakszervezet e ponton játszhat, nemcsak politikája, hanem szervezeti struktúrája is 

befolyásolja. A német egységes szakszervezet áthidalja ugyan a „foglalkoztatott munkavállalók‖ („abhängig 

Beschäftigten‖) belső különbségeit, de csak egy olyan szakértői politikának köszönhetően, amely a bázis 

individualizálódásának kedvez. A közvetkező évek vitái során esetleg igen hamar kiderül majd, milyen mértékig 

jelent olyan „politikai ügyet‖ a szakszervezet és tagjai számára a szociális állam védelme, amely egy 

(hagyományait tudatosan vállaló) politikai közösséget is létre tud hozni. 

1.4.2. A családi privatizmustól a politikai privatizmusig: magánszféra 
kibontakozása, illetve az új társadalmi alakulatok,törésvonalak és identitások 
keletkezése 

A nyugati ipari országokban már az ötvenes és hatvanas-években végzett kutatások meggyőzően kimutatták, 

hogy a különféle foglalkozási csoportok munkahelyi magatartása, valamint munkateljesítményük, a 

közömbösség és elkötelezettség mértéke nemcsak a munkahelyi tapasztalatoktól és terhektől függ, hanem 

elsősorban a magánélet és a munkáslét általános összefüggéseiből érthető meg.53 Általánosan tapasztalható, 

hogy az élet súlypontja és az „elért‖ dolgokkal kapcsolatos büszkeség alapja az ipari munkásoknál is a 

magánszféra, nem pedig az „elidegenedettként‖ megélt bérmunka és ipari munka.54 

Igaz, hogy az ipari munkások (és más foglalkozási csoportok) osztály- és bérmunkássorsuk lényeges aspektusait 

elnyomják azzal, hogy a fogyasztásra, a családra és a magánéletre koncentrálnak (ahogy ezt egyes megfigyelők 

újra meg újra hangsúlyozzák). De az is igaz, hogy akik megállnak ennél az értékelésnél, nem ismerik fel, hogy a 

magánszférának így (ambivalens módon, a kultúripar és a szabadidőipar nyomására) meginduló kibontakozása 

nem egyszerűen ideológia, amelyet önmaga stabilizálására talált ki a rendszer, hanem valódi folyamat és az 

emberi életfeltételek megváltoztatásának és alakításának valódi esélye. E folyamatnak csak a kezdetét jelenti az 

a családi privatizmus, amely az ötvenes-hatvanas éveket jellemezte. Időközben nyilvánvalóvá vált, hogy ez is 

sokféle megjelenési formát ölthet, és ki tudja bontakoztatni saját dinamikáját, amely végül (például a család, a 

házasság és a gyermekvállalás jelentésváltozásaiban, de az „alternatív kultúrák‖ gyors váltakozásában is) 

belülről politizálja a privatizmust, illetve kiterjeszti vagy elmossa a magánéletet és a nyilvánosságot elválasztó 

hagyományos határokat. A tudatos politikai reformkísérleteknél sokkal tartósabb, újszerűbb és valószínűleg 

mélyebbre nyúló formában, a szociokulturális magátólértetődőségek és életformák erózióján és evolúcióján 

keresztül, hogy úgy mondjam, „hátulról” és „kis másképp-csinálások‖ révén kényszeríti változásra és al-

kalmazkodásra a társadalmi-politikai rendet. Ebben az értelemben az utóbbi évtized hagyományvesztése olyan 

tanulási potenciált szabadított fel, amelynek történelmi hatásait (például a nevelésben és a nemek viszonyában) 

izgatottan várhatjuk. 

Míg a munkásmozgalom és a szakszervezeti mozgalom (s végső soron a foglalkozási és professzionális 

csoportok) politikai hatalma és alakító ereje a munkateljesítmény visszatartásán nyugszik, a kibontakozó 

magánszféra politikai potenciálja a munkatípusok és magánéleti feltételek történetileg megjelenő alakítási 

lehetőségének provokatív tapasztalatából táplálkozik, valamint az ebből eredő lehetőségből, hogy az életvilágba 

mélyen beágyazódó kulturális magátólértetődőségeket a másképp-csinálás közvetlen aktusa révén megtörjék és 

meghaladják. Ily módon mindig új társadalmi „kereső mozgalmak‖ nyomulnak be az individualizációs 

folyamatok során keletkezett üres térbe, amelyek a közösség és a szolidaritás új formáit hozzák létre és 

próbálják ki az ezekkel járó (többek közt negatív) tanulási folyamatokkal együtt. Azt is mondhatnánk, hogy az 

ötvenes évek ipari munkásának „privatizmusa‖, amelyről oly sok kutatásban esik szó, az elsődleges társadalmi 

viszonyok prioritását jelzi előre, amelyet később a különféle társadalmi csoportosulások és mozgalmak egyre 

inkább kitágítanak, megformálnak és részint a nyilvános és politikai szférába is átvisznek – a polgári 

kezdeményezésektől a maguk sokféle tematikus irányával a környezetvédelmi kezdeményezések színes 

palettáján és a konvencionálisabb kísérleteken át egészen a nőmozgalom különféle áramlatáig –, hogy a 

munkaidő szabályozásával egymáshoz igazítsák a főállású munkát és az életet – ezek tipikus példái a magánélet 

és a politikum összeolvadásának. 

A nőmozgalom számos más téma mellett a kiscsaládban élő háztartásbeli nő társadalmi elszigeteltségének 

problémáját is felvetette és kipellengérezte, s ily módon nagyban és kicsiben, a társadalmi osztályokat keresztbe 

metszve jelenítette meg a nemileg specifikus törésvonalakat és konfliktushelyzeteket is. E mozgalmak hajtóereje 

nem utolsósorban abból táplálkozik, hogy a normák hagyományvesztése és a nők kezdődő individualizálódása 

                                                           
53Ma is érdemes elolvasni H. L. Wilensky (1960) úttörő munkáját. 
54Az NSZK vonatkozásában lásd különösen M. Osterland (1975, 1978). 
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következtében a családi munkamegosztás egyre inkább az önalakítás lehetőségei körébe került, s ezzel a 

munkamegosztás tartósan családi és házassági politikává lesz. Bármilyen megoldás születik is az ebből eredő 

döntési lehetőségekkel és munkamegosztási problémákkal kapcsolatban, a kultúrába mélyen beágyazódott férfi 

„rendi" önértelmezés minden foglalkozási csoportban és a gazdasági és politikai rendszer hierarchiáiban és 

intézményeiben megrendül. A nőmozgalom „hatalma" ebben az értelemben a mindennapok és a 

magátólértetődőségek eróziójából és átalakulásából ered, amely a családi mindennapoktól indulva a hivatalos 

munka és a jogrendszer minden területére kiterjed és a „tűszúrások politikájával‖ döntő és fájdalmas 

változásokat vetít előre a férfivilág számára. 

1.4.3. Útban a „munkavállalók” individualizálódott „társadalma” felé 

Bármilyen sokféle kiindulópont és tendencia vezet is az új társadalmi alakulatok, törésvonalak és közös vonások 

kialakulásához, és bármilyen tartósak is az ezek következtében meginduló változások és megrázkódtatások, 

mindőjüket korlátozza az az alapvető tény, hogy maguk is egyre újabb individualizációs hullámoknak vannak 

kitéve.Az „individualizáció motorja‖ teljes erővel pörög, és egyelőre nem tudni, hogyan jöhetnek létre 

egyáltalán ilyen körülmények között olyan tartós új társadalmi összefüggések, amelyeket a „társadalmi 

osztályok‖ mélyszerkezetéhez hasonlíthatnánk. Ha az itt elővezetett elméleti megfontolásokat vesszük alapul, ez 

csak olyan mérvű történelmi cezúrák révén lenne lehetséges, amelyek jelenleg legalábbis egyre 

valószínűtlenebbnek tűnnek: valódi anyagi szükség (mondjuk egy drámai mértéket öltő gazdasági válság 

következtében), a bérmunka drasztikus korlátozása a társadalombiztosítási rendszer fennmaradása mellett, a 

piaci, az oktatási és a mobilitástól való függéshez vezető tendenciák megfordulása, miközben a közvetlen 

szükségletre irányuló kommunális csoportmunkák és kezdeményezések tudatos állami és jogi „fejlődési 

segítséget‖ kapnak.55 

Ezzel szemben a következő években a nyugati indusztriális államoknak a munkanélküliséggel és a gazdasági 

válsággal szemben olyan társadalmi és technológiai újításokat kell bevetniük, amelyek tovább hajtják az 

individualizációs folyamatokat és új dimenziókat tárnak fel előttük. Ez a helyzet a munkahelyi viszonyok 

rugalmassá tételével, méghozzá egyfelől az iskolai végzettség és a munkahely egymáshoz rendelésének 

vonatkozásában, továbbá az oktatás és a foglalkozás viszonyainak „szakmátlanításával (Entberuflichung)‖,56 

másfelől az „élethossziglani egész napos munka‖ mélyen ülő kulturális normája eltűnésével az új munkaidő-

szabályozás következtében.57 A munka és az életmód megválasztásában jelentkező egyéni választási lehetőségek 

és kényszerek példátlan mértékben kiszélesednek, s ennek hatására elindul az élethelyzetek egyelőre 

megjósolhatatlan individualizálódása az időtengely mentén. Ugyanilyen döntő hatásuk lehet az új 

kommunikációs médiumoknak a maguk sokféle felhasználási lehetőségével, amelyek – ha hihetünk a vitatott 

szakértői álláspontoknak – mindenképpen drasztikus változásokkal járnak együtt, amelyek a jelenlegi társadalmi 

kapcsolatok, érintkezési és kommunikációs formák elszigetelődéséhez és individualizálódásához vezetnek. 

Ha ez a becslés megállja a helyét, akkor nagyobb jelentőséget kaphatnak a társadalmi struktúra olyan fejlődési 

variánsai, amelyeket sem Marx, sem Weber nem látott előre. Az esetleg konstans vagy egyenesen elmélyülő 

jövedelmi, oktatási és hatalmi egyenlőtlenségek mellett a társadalmi egyenlőtlenségek klasszikus témáit és 

konfliktusait egyre inkább kiszorítják a társadalmi individualizációs folyamat témái és immanens 

ellentmondásai. Ennek következtében az ember egyre inkább arra kényszerül, hogy szembenézzen saját 

magával, individualitásának kibontakoztatásával, személyes „honnan‖-jával és „hová‖-jával, miközben foglya 

marad a standardizált és egymástól elszigetelődött élethelyzeteknek. Ezt a sajátos átmeneti szakaszt, amelyben a 

megmaradt és kiélesedő osztályelemek egy „osztályok utáni társadalom‖ elemeivel találkoznak (mely utóbbinak 

ugyanakkor semmi köze Marx víziójához egy „osztálynélküli‖ társadalomról), négy alapvető vonása felől 

alaposabban is meg kell vizsgálnunk: 

1. Az individualizációs folyamatok során a fennmaradó vagy megújuló egyenlőtlenségek statisztikai eloszlási 

egyenlőtlenségek formáját öltik, amelyeket egyre kevésbé értelmezhetünk az életvilág szintjén, mivel 

megszüntetik az emberek és csoportok közti egyértelmű egyenlőtlenségeket.. Határesetben tehát egy olyan 

egyenlőtlen társadalmi struktúra képe áll előttünk, amelyben az életvilágbeli csoportok és kollektívák 

stabilitásának feltételei eltűnnek, s ezzel érvényüket vesztik azok az előfeltevések, amelyek segítségével az 

emberek azonosulhatnak a stabilan egyenlőtlen helyzetű csoportokkal, és megtalálhatják a politikai mobilitás 

ennek megfelelő formáit. Az individualizációs folyamatok megfosztják a társadalmi osztálykülönbségeket 

                                                           
55Lásd a „munkaerőpiac szürke zónáiról‖, az „informális szektorról‖ és a „munkástársadalom válságáról‖ szóló vitákat, többek közt 
Benseler, Heinze és Könne (1982) kötetének tanulmányait, valamint: C. Schlegelmilch (1982); P. A. Berger (1983) és M. Opielka et al. 

(1983). 
56E vitát lásd például D. Merten és M. Kaiser (1978) kötetének tanulmányaiban. 
57Lásd ehhez C. Offe, K. Hinrichs és H. Wiesenthal (1982). 
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valódi, életvilágbeli identitástartalmuktól. A csoportok saját szemükben és egymás tükrében egyaránt 

elveszítik sajátságaikat és ezzel identitásképző erejüket is. E fejlődés folyamán a társadalmi egyenlőtlenségek 

egyre inkább csoportspecifikus (kockázati) dimenziókhoz tapadnak, amelyek – tendenciájukban – nem 

kumulálódnak egyre nagyobb népességrétegek számára, hanem a csoportokat és személyeket keresztbe 

metszik, és témától, dimenziótól és helyzettől függően különböző részhelyzeteket, ezzel pedig különböző 

gondolkodási módokat, koalíciós kényszereket és érdekérzékelési, konfliktuskezelési formákat hozhatnak 

létre.58 

2. Noha a lényeges társadalmi egyenlőtlenségek és az osztályjelleg elemei fennmaradhatnak és meg is 

újulhatnak, e fejlődés során elhomályosul a társadalmi mobilitás gondolata a megélhető, rendi alapú 

társadalmi osztályok közti egyéni mozgás értelmében, amely mindeddig, századunkkal bezárólag, óriási 

identitásképző erővel rendelkező társadalmi és politikai téma volt. E fogalom „tartalma kiürül‖, mivel az egy-

séges kollektív élethelyzetek eltűnésével a társadalmi mobilitási folyamatok kezdő-és végpontjai is elveszítik 

egyértelműségüket. Helyére a jövedelem növelésére, a munkavégzés könnyítésére, az oktatás révén elérhető 

felemelkedésre stb. irányuló törekvések lépnek, azaz olyan törekvések, amelyek az egyén biztonságát, anyagi 

és társadalmi létét szolgálják különféle dimenziók és kockázati tényezők mentén, a szülői család kiinduló 

helyzetéhez mérten. 

3. Az egyenlőtlenséghez kapcsolódó életvilágbeli kollektivitások és identitások felbomlásával egyáltalán nem 

tűnnek el az egyenlőtlen kockázatok és esélyek, pusztán átdefiniálódnak: a társadalmi kockázatok 

individualizálódásának történelmileg példátlan útjai nyílnak meg. A kollektív életvilágbeli gondoskodási és 

problémakezelési formák (család, szomszédság, munkahelyi csoport) elhalványulnak, és pótlásukra jogi 

biztosítékokra vagy egyéni erőfeszítésekre van szükség. Ezzel arányosan növekszik az egyéni teljesítményben 

való gondolkodás jelentősége, a fennmaradó vagy elmélyülő egyenlőtlenségek társadalmi igazolásában 

éppúgy, mint az egyén bűntudatában és öntudatában. Ezt az is erősíti, hogy a klasszikus védelmező formák – 

a család, az oktatás és a hivatás – veszítenek funkcionális erejükből (amit a válások növekvő száma, az is-

kolai végzettségek leértékelődése és a foglalkozási elvárások cseppfolyósodása világosan mutat). Ezzel egy 

időben ugyanakkor az egyes ember helyzetét új módon határozzák meg az olyan „történelmi véletlen-

változók”, mint a gazdasági válságok (vagy fellendülések), a munkaerő-piaci hullámok, a numerus clausus, a 

születési évjárat erőssége vagy gyengesége stb. 

4. Az egymástól függetlenedett magánéletek társadalmi izolációjának megtöréséhez, úgy tűnik, végső soron 

szükség van a természetes kategóriák sajátos konkrétságára. Ez abban nyilvánul meg, hogy a 

csoportképződési folyamatok az életvilágban egyre kevésbé tapadnak a „megszerzett helyzethez‖ (oktatási 

fokozat, jövedelem stb.), annál erősebben viszont a személyek askriptív ismertetőjegyeihez, amelyek ma is 

nyilvánvalóan hátrányos megkülönböztetésekkel társulnak: a fajhoz, a bőrszínhez, a nemhez, a korhoz, a testi 

korlátozottsághoz és az ezek alapján létrehozható pólusokhoz és csoportosításokhoz. Rendkívül erős és 

politizáló potenciálra tesznek szert az ilyen „tulajdonított‖ egyenlőtlenségek – kivédhetetlenségük, 

állandóságuk, a teljesítményelvvel ellentétes jellegük, konkrétságuk és közvetlen észlelhetőségük miatt –, 

valamint az előrehaladott individualizáció és elszigetelődés feltételei között ezáltal lehetségessé váló 

társadalmi és egyéni identifikációs folyamatok. Az ilyen természet által közvetített kollektív érintettségek 

csak bizonyos személyes ismertetőjegyeken túl, környezeti változások segítségével jöhetnek létre, mint 

például egy atomerőmű vagy egy autópálya építése, amelyek egy adott terület lakosai számára „közös 

kockázatot‖ hoznak létre. Ebből a nézőpontból magyarázatot kapunk arra is, hogy a társadalmi 

osztályhatárok eltűnésével párhuzamosan miért kapnak új jelentőséget a „természet által közvetített 

egyenlőtlenségek” (harc a női jogokért, faji zavargások, ifjúsági tiltakozó megmozdulások, környezetvédelmi 

kezdeményezések stb.) és miért határozzák meg a nyilvános vitákat. 

Kétségtelen, hogy ezek pusztán lehetséges fejlődési tendenciák, amelyeket itt kiélezett formában mutattunk be, s 

amelyek egyáltalán nem zárják ki egymást, hanem társulhatnak vagy átfedhetik egymást. A három bemutatott 

fejlődési változat ugyanakkor egyetlen kérdésbe torkollik, amely ismételten aláhúzza ezt a nyitottságot. Ez a 

kérdés arra vonatkozik: sikerül-e a megindult individualizációs folyamatok igényeinek és ígéreteinek 

figyelembevételével, túl renden és osztályon, új módon, személyes, társadalmi és politikai problémáiknak 

tudatában lévő szubjektumokként összefogni az egyéneket és a csoportokat? Vagy az individualizációs folyamat 

során elolvadnak-e a társadalmi és a politikai cselekvés utolsó bástyái is, és az individualizálódó társadalom a 

                                                           
58Nem mutattunk rá eddig S. Hradil tanulmányának számos paralel gondolatára. E ponton különösen világossá válik a hasonlóság a 

„társadalmi helyzet" általa használt fogalmával, de egy fontos különbség is, amely végső soron empirikus megvilágításra szorul. Ha 
helyesen értem, Hradil az egységesség posztulátumát, amely a társadalmi osztályok és rétegek kezelését általában jellemzi, kiterjeszti a ki-

sebb csoportokra és társadalmi miliőkre is, miközben olyan tendenciát vélek felfedezni, amelynek során ezek az egységek történelmileg 

felbomlanak és jellegzetes részhelyzetek keletkeznek a helyükben (például a munkahelyi és a magánszféra mentén vagy más kockázati 
dimenziókban). 
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válság és a betegség határán politikai apátiába süllyed, amelyben minden lehetséges, még a demagóg politikai 

közelmúlt lélekrontásának új, alattomos formái is? 

fordította Babarczy Eszter 
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2. Stefan Hradil: Társadalmi helyzetek és miliők: egy 
fejlett társadalom struktúrájának elemzése1

 

A korábbi fejezetekben rámutattam, hogy a Német Szövetségi Köztársaság társadalomszerkezetében, különösen 

a társadalmi egyenlőtlenségek struktúráiban jelentős változások mentek végbe, és hogy a megfelelő 

koncepcionális eszközök hiánya miatt nem tudunk a jelenbéli állapotról átfogó képet alkotni. Azalábbi fejezet 

célja tehát az ehhez szükséges eszközök megalkotása.Ennek során a struktúrakutatás korábban ismertetett 

ígéretes kezdeményezéseit egy egységes koncepcióban foglalom össze, mely magába foglalja az elméleti 

megalapozást, a saját fogalmiságot és a modellek hálóját.2 Ezek segítségével megállapíthatóvá válik az emberek 

helye a társadalmi egyenlőtlenségek komplex szerkezetében. 

E koncepciónak lényegében azt a feladatot kellene ellátnia, amit általában a rétegződéselméletektől várunk, és 

amit az ma már nem tud megfelelően teljesíteni A társadalmi egyenlőtlenségek ama struktúráinak leírásáról van 

szó, amelyek az egyének számára ténylegesen megtapasztalhatók, és amelyek meghatározzák a társadalom többi 

tagjához viszonyított helyzetüket. Az e helyen kidolgozandó társadalmistruktúra-koncepció kiindulópontját nem 

az egyenlőtlenségeket társadalmunkban termelő okok és folyamatok fogják képezni. Az osztályelméletek 

elemzése3 ugyanis rávilágított arra, hogy a modern társadalmakban nagyon sokrétű konstituáló folyamatok 

figyelhetők meg, és ezek igen szelektív módon formálják az egyes emberek életkörülményeit és életesélyeit. 

Jelentős nehézségekkel kerülne tehát szembe az a társadalmi egyenlőtlenségeket megragadni kívánó koncepció, 

amelynek kiindulópontját az okok és az egyenlőtlenségek létrejötte alkotja. Az emberek perspektívájából mindig 

csak olyan aspektusokat őrizne meg, amelyeket analitikus szempontból külön kellene választani (pl. a gazdasági 

és foglalkozásbeli helyzet, illetve állami gondoskodás). Ugyanakkor nem tartalmazná azokat a dimenziókat, 

amelyek az egyén tapasztalati világában elválnak egymástól (pl. vagyon, egészségügyi ellátás). E helyen ezért a 

társadalmi egyenlőtlenségeknek nem magyarázó, hanem leíró modelljét fogom kidolgozni, amelynek célja az 

emberi léthelyzetek leírása. 

Nem azért van szükségünk az új társadalmistruktúra-koncepcióra, mert semmit sem tudunk az új 

egyenlőtlenségekről. Éppen ellenkezőleg: a munkaerőpiacra, a peremhelyzetű csoportokra, a 

vendégmunkásokra, a nőkre és a különböző indikátorokra fókuszáló vizsgálatok és néhány egyéb kutatási 

irányzat révén viszonylag sok ismerettel rendelkezünk ezekről. Nekik köszönhetjük az „új‖ társadalmi 

egyenlőtlenségekkel kapcsolatos korábban idézett információkat (1. fejezet4). Éppen az ismeretek eme bősége 

                                                           
1Forrás: Stefan Hradil: Sozialstrukturanalyse in einer fortgeschrittenen Gesellschaft. Opladen: Leske + Budrich, 1987, 139–170, 193–196. 
2Világos ezek alapján, hogy a koncepció egy olyan átfogó fogalmiságot fog az alábbiakban jelenteni, amely magába foglalja az elméleti 

alapot, az általános alapfogalmakat és a modelleket. 
3A könyv itt nem közölt 2. fejezetében –- a szerk. 
4Új társadalmi egyenlőtlenségek alatt a diskurzus résztvevői –- köztük Hradil -– azon egyenlőtlenségeket értik, amelyeket a korábbi 

rétegződés- és osztályelméletek nem tárgyaltak; vagy azért, mert a rájuk jellemző sajátos perspektíva alapján nem tűntek különösebben 
fontosnak, vagy azért, mert ténylegesen újonnan jöttek létre a jóléti államokban. Pl. munkakörülmények, szabadidős körülmények, 
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miatt kellenek új fogalmak és modellek. Egy olyan általános képre van szükségünk, melynek segítségével 

áttekinthetjük az egyes emberek létkörülményeit és a társadalmi egyenlőtlenségek szerkezetének egészét is. 

Nem az adatok és az eredmények hiányoznak tehát, hanem az adekvát fogalmak és a szociológia számára 

használható modellek. A kérdés az: hogyan képzeljük el a fejlett társadalmakra jellemző egyenlőtlenségek 

szerkezetét, ha (már?) nem léteznek osztályok és rétegek? 

Elképzeléseimet nagyjából ama öt követelmény5 mentén fogom kifejteni, amelyeket a harmadik fejezet elején a 

korszerű társadalmistruktúra-koncepciók számára állítottam fel. Kezdjük az elsővel, amely szerint egy ilyen 

elméletnek tartalmaznia kell a társadalmi egyenlőtlenségek összes „lényeges‖ dimenzióját. Ennek biztosítása 

érdekében olyan eljárásmódra van szükség, amely egyszerre szisztematikus, elméletvezérelt és empirikusan jól 

informált. 

2.1. 1. A társadalmi egyenlőtlenségek elméletének 
cselekvéselméleti megalapozása 

Igen ritka, sőt inkább kivételnek számít az, ha a társadalmi egyenlőtlenségek legfontosabb dimenzióit 

elméletileg is megalapozzák. Reinhard Kreckel (1982) néhány évvel korábban összegyűjtötte azt a néhány 

esetet, amikor ezt mégis megkísérelték, és az ezekkel folytatott számvetés nyomán kidolgozta saját javaslatát. 

A szakirodalomban szerinte csupán négy olyan kísérlet lelhető fel, amelyek valóban megalapozzák elméletileg a 

társadalmi egyenlőtlenségek dimenzióit: 

a. Max Weber6 kétdimenziós megközelítése: osztályok és rendek, 

b. W. Gary Runciman (1965: 36–52, 1968) háromdimenziós koncepciója: osztály, státusz és hatalom, 

c. Friedhelm Neidhardt7 négydimenziós megközelítése: pénz, hatalom, presztízs és tudás, valamint 

d. a Pierre Bourdieu (2011 [1983]) által megkülönböztetett gazdasági, kulturális és társadalmi tőke. 

Kreckel (1982: 635 skk.) az elméleti megalapozás során szintén négy társadalmi egyenlőtlenségi dimenziót 

különböztet meg. Ezek a következők: vagyon, tudás, az emberek hierarchikus szerveződése és szelektív 

asszociációjuk. Mindenekelőtt azért ezek az egyenlőtlenségi dimenziók, mert az emberi cselekvés 

eredményeként szűkösek, és nem állnak mindenkinek egyenlő mértékben rendelkezésre. Ennélfogva olyan 

előfeltételeket képeznek, amelyek az emberi cselekvésre és a vágyott javak megszerzésére egyeseknek ismét 

csak jobb, másoknak pedig rosszabb kilátásokat biztosítanak. Kreckel (1982: 638) szerint a vagyon anyagi, a 

tudás pedig szimbolikus előfeltétele a cselekvésnek. A társadalmi egyenlőtlenségek e „disztributív‖, azaz 

eloszláson alapuló dimenziói mellett kihangsúlyozza a „relacionális‖ egyenlőtlenségi dimenziók fontosságát is, 

melyek az emberi viszonyokból adódnak. Az egyik ilyen dimenzió a hierarchikus szervezetek egyenlőtlen 

pozíciói közötti aszimmetrikus kapcsolatok. A másik azokra a szimmetrikus kapcsolatokra vonatkozik, amelyek 

a különböző társulásokban való tagságból vagy az ezekből való kizáratásból adódnak (Kreckel 1982: 640–641). 

Ez a két dimenzió testesíti meg Kreckel szerint a cselekvés társadalmi előfeltételeit. 

Meglepőnek tűnhet, hogy az egyenlőtlenségi dimenziók eddigi elméleti megalapozásait ilyen röviden 

tárgyaltam. Nem látom azonban értelmét annak, hogy immanens kritikának vessem alá őket, és ebből kiindulva 

építsem fel saját elképzelésemet. Az immanens kritika a nagy ráfordítás ellenére sem vezetne sehová, hiszen a 

szóban forgó érvelések önmagukban nagyon is koherensek. A fáradságos és terméketlen „belső‖ kritika helyett a 

                                                                                                                                                                                     
lakásviszonyok, lakókörnyezet, előítéletek, diszkrimináció; a nemek, régiók, etnikai és életkorcsoportok stb. közötti egyenlőtlenségek, 

illetve a jóléti állam transzferei okozta egyenlőtlenségek (Hradil 1987: 29–49) -– a ford. 
5A szerző az alábbi követelményekről beszél. (1) A korszerű struktúraelméletnek tartalmaznia kell a társadalmi egyenlőtlenség összes 

„lényeges‖ dimenzióját („lényeges‖, amennyiben fontosságukat elméletileg is megindokolják). (2) Képesnek kell lennie annak 

megragadására, hogy az egyes relatíve kedvező és kedvezőtlen életkörülmények hogyan fejtik ki egymással összefonódva hatásukat az 
egyének életére. (3) Olyan sémát kell nyújtania, ami alapján a társadalom mindegyik tagja besorolható valamelyik egyenlőtlenségi 

csoportba. Ezen sémának azonban olyan kategóriákkal kell rendelkeznie, amelyek kellőképpen rugalmasak: figyelembe veszik azt, hogy az 

egyes kategóriák számára a társadalmi egyenlőtlenség különböző dimenziói eltérő fontossággal bírnak. (4) Integrálnia kell a modellbe az 
emberi szubjektivitást és az emberek cselekvését is. (5) Figyelembe kell vennie, hogy a mentalitások és az életstílusok nem csak a 

társadalmi egyenlőtlenség következményei, hanem önálló dimenziói is, így az elméletben is kellőképp reflektálni kell erre (Hradil 1987: 97–

98) –- a ford. 
6Kreckel ennek során az általam is használt Weber-kötetet vette alapul (1987 [1922]: 303–308), ugyanakkor a szokásos, valamint a 2.2.1 

fejezetben elővezetett értelmezéssel szemben arra a következtetésre jutott, hogy a hatalom Webernél nem jelent önálló dimenziót. Szerinte a 

hatalom e két dimenzió felett helyezkedik el. 
7Neidhardt (1967) kiadatlan habilitációs munkájának egy fejezetéről van szó. 
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„külső‖ szempontot veszem alapul, és ezen megközelítések eredményességét és teljességét fogom szemügyre 

venni. 

Már első pillantásra feltűnik, hogy túlságosan kevés dimenziót különböztetnek meg. Csak szűk szegmenseket 

képesek megragadni abból a spektrumból, amit a társadalmi egyenlőtlenségek ma fontosnak tartott megjelenési 

formái alkotnak. A társadalmi biztonság és az erre vonatkozó politikák, továbbá a munkakörülmények és a 

környezeti viszonyok szempontjait például egyik felosztásban sem lehet jól elhelyezni. 

Mi az oka annak, hogy a vonatkozó kísérletek ennyire szűklátókörűen kezelik a problémát? Az elméleti 

megalapozás alábbiakban kifejtendő kísérlete fényében meg fog mutatkozni, hogy: 

1. Mindegyikük társadalomképe túlzottan leszűkített; pl. alig vesznek tudomást arról, hogy az állam a 

társadalmi egyenlőtlenségek létrejöttének milyen fontos tényezőjévé vált, és arról sem, hogy a „jóléti 

dimenziók‖ milyen nagymértékben befolyásolják az emberek élethelyzetét. 

2. Valamennyien megelégszenek egy túlságosan leszűkített emberképpel; kiinduló feltételezésük szerint a 

társadalmi egyenlőtlenségek az individuális erőforrások, azaz a cselekvés olyan eszközei feletti eltérő 

rendelkezést jelentik, amelyek szinte tetszőleges célok eléréséhez használhatók fel. E feltételezés alapja az 

aktív, önálló ember, aki céltudatos cselekvéseivel érvényesíti önmagát környezetében és társas világában. 

Ezzel az emberképpel szemben felhozhatnánk azt, hogy bizonyos történelmi körülmények (pl. a háború utáni 

újjáépítés és a jóléti időszak) által került az előtérbe. Az azonban aligha vitatható, hogy ez az emberkép a 

társadalmi egyenlőtlenségek fontos aspektusairól nem vesz tudomást, főleg azokról nem, amelyek az 

embereket inkább passzívnak, az állandó befolyásoló hatásoknak, fenyegetéseknek vagy épp biztonságot 

nyújtó tényezőknek alávetett lényekként láttatják. 

3. Túl korlátoltak elméleti szempontból is; Max Weber kivételével az összes említett szerző olyan elgondolások 

felé hajlik, amelyek bizonyos elméleti premisszákból indulnak ki (Kreckel pl. abból, hogy az 

egyenlőtlenségek alapját a cselekvés materiális, szimbolikus és társadalmi előfeltételei jelentik), majd 

ezekből vezetik le a társadalmi egyenlőtlenségek dimenzióit. Nem veszik ennek során figyelembe e 

premisszák sajátos történelmi és társadalmi feltételeit, vagyis elsikkad az elméleti elgondolások empirikus 

előfeltételeire vonatkozó reflexió. Ezek alapján problémás az a felvetés, miszerint a jóléti államok és 

„posztmodern‖ struktúrával rendelkező társadalmak esetében elegendő az egyének cselekvési képességét 

alapul venni a társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálata során. 

Megpróbálom az egyenlőtlenségek dimenzióit átfogóbban és a mai viszonyoknak jobban megfelelő módon 

megalapozni elméletileg. Abból a definícióból indulok ki ennek során, amit már korábban is használtam (Hradil 

1983), és ami más helyeken is megtalálható (lásd Kreckel 1976, 1980, 1983). A társadalmi egyenlőtlenségek 

azok a „ többé vagy kevésbé előnyös életesélyek és cselekvési lehetőségek, amelyek az emberek számára (a 

társadalmilag létrehozott életkörülmények formájában) tartósan adottak‖ (Hradil 1983: 101). 

Amennyiben a társadalmi egyenlőtlenségek strukturális modelljévé szeretnénk bővíteni ezt a meghatározást, 

rögtön az elején több kérdés is felmerül. 

1. Mi alapján gondolhatjuk, hogy bizonyos életkörülményekből előnyök vagy hátrányok származnak? Mi a 

kritériuma annak, hogy ezen előnyök és hátrányok közül melyeket gondolunk „lényeges‖-nek? Vagyis: mik 

azok az ismérvek, amelyek a társadalmi egyenlőtlenségek dimenziói alapjául szolgálnak? 

A társadalmi egyenlőtlenségek dimenzióinak meghatározásához az elemzésnek tehát vonatkoztatási pontokra 

van szüksége: a „jobb‖ és a „rosszabb‖ élet ismérveire. Az eddigi szakirodalomban ezeket igen ritkán 

tárgyalják. Általában csak közvetve, a dimenziók kialakításának indoklásából következtethetünk arra, hogy 

mi is áll a háttérben: ez legtöbbször az egyéni cselekvési képesség kritériuma. Azok az életkörülmények 

számítanak eszerint előnyösnek, amelyek lehetővé teszik az egyén számára, hogy cselekvése során 

tetszőleges célokat elérjen. 

A szóban forgó megalapozási kísérletekkel szemben megfogalmazott kritika során arra jutottunk, hogy a 

cselekvési képesség kritériuma önmagában nem elégséges. A jobb, illetve rosszabb életesélyeket és 

cselekvési lehetőségeket nem lehet egyedül a tetszőleges célok elérésére felhasználható és az egyének 

rendelkezésére álló cselekvési eszközök (erőforrások) alapján mérni. 

A javaslatom ezzel szemben az, hogy az életcélokat tegyük meg a társadalmi egyenlőtlenségek kritériumává: 

eszerint azok az életkörülmények és cselekvési feltételek a kedvezőbbek, amelyek az életcélok elérését 

nagyobb mértékben segítik elő. Ezáltal lehetőség nyílik egy szisztematikusabb és átfogóbb egyenlőtlenség-



 VII. TÚL A RÉTEGZŐDÉSEN?  

 399  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kutatásra, hiszen ha az életcélok jelentik a vonatkoztatási pontot, akkor a céltudatos emberi cselekvés 

alapjainál (az erőforrásoknál) jóval több mindent tudunk bevonni az elemzésbe. 

Nyilvánvaló, hogy pontosabb meghatározás nélkül az életcélok fogalma homályos marad. Felmerül a kérdés: 

mi értendő „életcélok‖ alatt, és hogyan tudjuk meghatározni őket? Csak akkor válhatnak az életcélok a 

társadalmi egyenlőtlenségek elméletének használható vonatkoztatási pontjaivá, ha ezen kérdéseket 

megválaszoltuk. 

A társadalmi indikátorok mérése köré szerveződött mozgalom és a szociálpolitika elmélete az életminőség, a 

jóllét8 és a társadalmi helyzet fogalmainak megvitatása során már megválaszolták ezeket a kérdéseket. 

Meghatározhatjuk az életcélokat először is „szubjektív”módon, ekkor azokat a vágyakat és érdekeket 

jelentik, amelyeket az emberek tudatosan követnek. A társadalmi indikátorokra koncentráló irányzat 

képviselői és a szociálpolitika teoretikusai részletesen tárgyalták az ehhez hasonló definíciókat.9 

A kérdés körül kialakult vita során kiderült: túlzottan optimista az az elképzelés, amely az egyénekre bízná az 

életcélok és a „jó élet‖ kritériumainak meghatározását. Az emberek tévesen mérhetik fel törekvéseik hatásait, 

nem ritkán öntudatlanul mellékes jelentőségű célokat követnek a fontosak helyett, gyakran külső ideológiák 

és saját önigazoló magyarázataik hatása alatt állnak, sokszor a hagyományok vezérlik őket, más esetekben 

rákényszerülnek arra, hogy belenyugodjanak céljaik körének szűkítésébe, vagy tudatlanságból sohasem 

alakítanak ki bizonyos életcélokat. A vita résztvevőinek többsége10 szerint a jelzett problémák akkor is 

fennállnak, ha elmélyítik az életcélok „szubjektív‖ definícióját (pl. megfogalmazódott egy olyan követelés, 

hogy azokra az alapvető törekvésekre kell szorítkozni, amelyeket az ember, ha „korlátozó körülmények nem 

befolyásolják és alaposan magába száll, saját életének céljaiként határoz meg‖ [Weisser 1959: 635]). 

Másodszor, az életcélok „objektív” módon is megállapíthatók. Ebben az esetben valamely elmélet alapján 

határozzák meg őket. Abraham Maslow amerikai pszichológus szükségletelméletét például kifejezetten 

gyakran használják fel e célból (Maslow 1977: 77 skk., vö. Möller 1983). Maslow az „általános emberi‖ 

alapszükségletek öt szintjét különíti el. „Alulról‖ „felfelé‖ a következőkről van szó: pszichológiai 

szükségletek (táplálék, szexuális tevékenység, alvás), biztonsági szükségletek (stabilitás és védettség), a 

szeretet és a másokhoz tartozás igénye, az ön- és a mások általi megbecsülés igénye, valamint az 

önmegvalósítás és önkiteljesítés szükséglete. Emellett természetesen más jellegű elméletek is vannak (pl. 

Etzioni 1968). 

Azonban az „objektív‖ életcélok sem kevésbé problematikusak. Az ilyen elméletek túl pesszimisták a 

társadalom tagjainak megismerő- és ítélőképességét illetően. Ennek pedig az a következménye, hogy a 

társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálata ki lesz szolgáltatva a társadalomtudományos elméletalkotóknak, 

akiknek az elméleteit nem lehet empirikusan ellenőrizni. Az ilyen elméletekben feltételezhetően megjelenik 

egyfajta gyámkodó attitűd is. Egyébként is önkényesnek tűnhet az a gondolat, hogy „objektív‖ módon 

meghatározhatjuk a szükségleteket. 

Ezért az alábbiakban egy harmadik válaszlehetőséget részesítek előnyben, amely hasonló középutas 

megoldással él, mint a társadalmiindikátor-kutatások nagy része, amikor a jólléti célok és standardok 

meghatározásával foglalatoskodnak (Zapf 1977: 14 skk.). „Életcélok‖ alatt az alábbiakban azokat az 

életminőségre vonatkozó célképzeteket értjük, amelyek viszonylag jól kikristályosodtak a politikai 

akaratképződési folyamatok során, és amelyek „hivatalos” vagy „félhivatalos” dokumentumokban 

nyilvánulnak meg (pl. törvényekben, pártprogramokban, szervezeti deklarációkban). Az életcélok 

fogalmának e meghatározása véleményem szerint jelentős előnyökkel rendelkezik a fentebb említett 

„szubjektív‖ és „objektív‖ definíciókkal szemben –- kiváltképp akkor, ha a társadalmi egyenlőtlenségek 

kritériumairól van szó. A „szubjektív‖ szükségletfogalmak hibái (az egyéni tetszőlegesség és a rövid távú 

történelmi érvényesség) éppúgy kiküszöbölhetők ezen meghatározás alapján, mint az „objektív‖ 

definícióknak a sajátos társadalmi szituációkkal szembeni történelmietlen közönye. Az életcélok itt használt 

definíciója által elkerülhető az, hogy az embereket pusztán az elméleti levezetések tárgyaiként kezeljük. E 

koncepció megengedi, hogy végső soron maguk az emberek határozzák meg szükségleteiket – de ebből a 

                                                           
8Jólét és jóllét fogalmához ld. a 15. lábjegyzetet -– a ford. 
9Vesd össze mindenekelőtt Rudolf Möller (1978) munkájával, aki Gerhard Weisser öt, fokozatosan elmélyülő élethelyzet-definíciója 

kapcsán mutatott rá az életcélok (érdekek) szubjektív meghatározásának problémáira (lásd továbbá mások mellett Nahnsen 1975; Hillen 

1975; Naegele 1978). (Gerhard Weisser [1898–1989]: német társadalomtudós, szociáldemokrata politikus, a német szociáldemokrata párt 
godesbergi programjának [1959] egyik atyja, az élethelyzetek koncepciójának egyik kidolgozója. Szerinte az élethelyzetek 

meghatározásához nem elegendőek az olyan „kemény‖ változók, mint a jövedelem, végzettség, lakásméret stb., hanem ama esélyeket is 

figyelembe kell venni, hogy az egyes emberek, illetve csoportjaik mekkora eséllyel rendelkeznek a szubjektív jóllét elérésére – a ford.) 
10Pl. Naegele (1978), de a társadalmiindikátor-kutatók túlnyomó többsége is. 
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szempontból csakis a nyilvános akaratképzés tisztázó, szelektáló és elvonatkoztató folyamatait veszi 

figyelembe. 

Számos aggály merülhet fel ugyanakkor azzal kapcsolatban, hogy az „általánosan elismert életcélokat‖ 

tesszük meg vonatkoztatási pontként. Köztük az az ellenvetés is, miszerint a szükségletek artikulálása és az, 

hogy milyen mértékben tudják ezeket érvényesíteni a közvéleményben és a különböző politikai 

instanciákban, nagyban az érdekeltek hatalma által meghatározott. Olyannyira, hogy túlnyomórészt a 

hatalommal rendelkezők érdekei fejeződnek ki az általánosan elismert életcélokban –- miközben ezek alapján 

kellene a társadalmi egyenlőtlenségek elméletének meghatároznia az előnyös és hátrányos helyzeteket. 

A második ellenvetés, amely felhozható az ellen, hogy az általánosan elismert életcélokat tesszük meg 

kiindulási pontként, az információellátásra vonatkozik. Felmerül a gyanú, hogy a nyilvánosságba nem kerül 

be elég információ a „valós‖ vagy „igazi‖ szükségletek spektrumáról –- így a nyilvános vitákat a divatok és a 

véletlenszerű tematizálások stb. határozzák meg. Bizonyára mindkét kifogás jogos. Ezért nem is próbálom 

meg tagadni a hatalmi egyenlőtlenségek és az információs hiányosságok jelentőségét az életcélok nyilvános 

elismerésében. Mégis kitartok az általánosan elismert életcélok vonatkoztatási pontja mellet. 

Az akaratképződés a Német Szövetségi Köztársaságban demokratikus és plurális, így olyan szükségletek is 

megfogalmazódhatnak, amelyeket kisebb hatalommal rendelkezők képviselnek. Emellett ez az akaratképzési 

rendszer relatíve jól be tudja szerezni és fel tudja dolgozni az információkat, ami miatt a gyengébben 

képviselt célokat is viszonylag jó eséllyel ismerik el. Természetesen nem arról van szó, hogy ezeket az 

igényeket mindig ki is elégítik. Ez azonban egyáltalán nem is szükséges ahhoz, hogy a társadalmi 

egyenlőtlenségek dimenzióinak létrehozásához szükséges normatív vonatkoztatási pontra szert tudjunk tenni. 

Mindez tehát ezt jelenti: az országunkban általánosan elismert életcélokat értékelhetjük annyira liberálisnak 

és racionálisnak, hogy ésszerűbbnek tűnik ez a középút, mint az életcéloknak a korábban kifejtett csapdákat 

magukban rejtő „objektív‖ vagy „szubjektív‖ meghatározásai. Emellett a demokratikus és pluralista 

társadalmak akaratképzési folyamatainak vizsgálata lehetőség is – lehetőség arra, hogy magát a folyamatot 

kritikusan vizsgálva kiküszöbölhessük a hatalom hatásait és az egyéb torzulásokat. 

2. Az előbb megfogalmazott válasz – miszerint az alapján kell megítélni az életkörülmények és cselekvési 

feltételek előnyösségét, hogy mennyire teszik lehetővé az általánosan elismert életcélok elérését –- több új 

kérdést is felvet. Hogyan érhetők el az életcélok? Hogyan/miben nyilvánul meg a szóban forgó életcél 

megvalósítása? 

Az erőforrás-alapú megközelítéssel szemben megfogalmazott ellenvetések fényében a válasz meglepőnek 

tűnhet: az általánosan elismert életcélok (éppúgy, mint az összes többi) elérése mindig az emberek cselekvése 

során megy végbe. Természetesen az életcéloknak nem csak a közvetlen, hanem a közvetett, és nem csak a 

tudatos, hanem a tudattalan megvalósításai is ide tartoznak –- ez a különbség az erőforrás-alapú 

megközelítéshez képest. (Pl. az egzisztenciális biztonság célja széles körben elfogadott. Abban az esetben 

beszélhetünk arról, hogy sikerült elérni ezt a célt, ha az emberek régóta biztonságban élnek, és 

cselekvéseikben a biztonságos élet manifesztálódik; vagyis nem csupán akkor, ha a helyzetük bebiztosítására 

vonatkozó cselekvéseik sikeresek vagy ha biztonságban vélik magukat.) Ha arra vagyunk kíváncsiak, 

mennyire sikerült az általánosan elismert életcélok megvalósítása, akkor az is szükséges, hogy az emberi 

cselekvésnek (illetve a cselekvés elmulasztásának) ne csak a szubjektív értelmét vegyük figyelembe, hanem 

az objektív funkcióit is. 

3. Amennyiben az életcélok megvalósítása mindig az emberek cselekvései során megy végbe, felmerül a 

kérdés: hogyan lehetséges ez a cselekvés? Melyek azok az előfeltételek, amelyek szükségesek az általánosan 

elismert életcélok többé-kevésbé sikeres eléréséhez? 

A válasz pedig: vannak olyan társadalmilag létrehozott, viszonylag tartós körülmények, amelyek bizonyos 

embereknek nagyobb, míg másoknak kisebb mértékben teszik lehetővé, hogy cselekvéseikkel megközelítsék 

életcéljukat. Ezek az egyenlőtlen előfeltételek teremtik meg az életcélok elérésére irányuló cselekvések 

keretfeltételeit.11 Hogy e keretfeltételek miképpen hatnak, egyrészt függhet a „szubjektív‖, egyéni észleléstől 

vagy ügyességtől, másrészt viszont –- az észleléstől függetlenül is -– létrehoznak „objektív‖, egyének feletti 

cselekvési korlátokat és lehetőségeket. (A szegények „objektív‖ okokból nem tudják elérni a jólétre 

vonatkozó célokat, az azbeszttel dolgozó személyeknek nagyobb „objektív‖ esélyük van rákos 

megbetegedésre, a hivatalnok ezzel szemben viszonylag nagy anyagi biztonságban él, „akkor is, ha 

»szubjektív« szempontból ez számára egyáltalán nem is jelenik meg problémaként, mert teljesen 

természetesnek tartja, vagy fel sem tűnik neki‖ [Kreckel 1982: 643]). 

                                                           
11Ez az alábbiakban részletesebben kifejtendő cselekvéselméleti álláspont alapvetően különbözik az egyenlőtlenség-kutatás determinista 
struktúraelméleteitől, de Hans Bertram (1983: 183) ama tézisétől is, mely szerint a környezet kikényszerít bizonyos döntéseket. 
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A fenti definícióban az életcélok elérése szempontjából releváns cselekvések egyenlőtlen társadalmi előfeltételei 

jelentették a többé vagy kevésbé előnyös életkörülményeket. E szemléletmód által válik lehetségessé a 

társadalmi egyenlőtlenségek dimenzióinak megkülönböztetése (2. szakasz). 

A három kérdés megválaszolása után a társadalmi egyenlőtlenségek korábban adott meghatározását precízebben 

tudjuk megfogalmazni.Társadalmi egyenlőtlenségek alatt azokat a társadalmilag létrehozott és viszonylag 

tartós cselekvési feltételeket értjük, amelyek az általánosan elfogadott életcélok megvalósítását a társadalom 

bizonyos tagjai számára nagyobb, mások számára kisebb mértékben teszik lehetővé. 

Mielőtt e definíciót a társadalmi egyenlőtlenségek strukturális modelljének felvázolásához használnám fel, 

szükség van egy kitérőre, melynek során kihangsúlyozom és megvilágítom a definíció cselekvéselméleti 

jellegét. 

A cselekvéselméleti megközelítések a társadalmi jelenségeket a társadalom egyes tagjainak szubjektíve 

értelemteli tevékenységeire vezetik vissza. A hagyományos cselekvéselméleteket azonban kritikák is érik. Ezek 

egyike szerint e teóriák csak a szándékos cselekvéseket, a cselekvéseknek csak a közvetlen és szándékolt 

következményeit, a cselekvés feltételei közül pedig csak azokat vonják be a vizsgálódásaik körébe, amelyek a 

cselekvők számára is ismertek. E kritikák szerint a megközelítés elhanyagolja az átfogó struktúrákat, és csupán a 

mikroszintű társadalmi összefüggésekre alkalmazható. A kifogások nem szükségszerűen jogosak. Az újabb 

cselekvéselméleteknek12 sikerült bevonniuk vizsgálódásaikba (1) a cselekvés nem tudatosult feltételeit, (2) a 

kollektív cselekvést, (3) a cselekvés nem szándékolt következményeit, és (4) a komplex (közvetett) cselekvési 

összefüggéseket. Ezáltal képesek arra, hogy a strukturált jelenségeket az egyének cselekvéseivel összefüggésben 

vizsgálják.13 A cselekvéselméleti megközelítések annyiban hasznosak a társadalmi struktúra elemzése 

szempontjából, amennyiben képesek megvalósítani az alábbi négy pontban foglaltakat. Ha ez sikerül nekik, 

akkor háttérbe tudják szorítani azokat a struktúraelemzés területén dominánssá vált strukturalista elméleteket, 

amelyek hajlanak arra, hogy az embert az ismertetőjegyek külső körülmények által meghatározott hordozójává 

redukálják. 

Ebben a tágabb értelemben a társadalmi egyenlőtlenségek fentebb kidolgozott fogalma is cselekvéselméleti 

fogalom. Mind az életcélok, mind a cselekvés feltételei az emberi cselekvés termékei, nem pedig személytelen 

strukturáló folyamatok következményei. Az életcélok elérése is csak a cselekvések formájában mehet végbe, 

nem következik automatikusan abból, hogy az emberek bizonyos struktúrákban milyen pozíciókat foglalnak el 

(pl. jövedelmi csoportok vagy nemi szerepek). 

1. Ezeket a cselekvéseket (pl. az egészségben élt életet) gyakran olyan cselekvési feltételek határozzák meg, 

amelyek nem válnak tudatossá a cselekvők számára, és amelyek gyakran csak a szociológus „reflexiós 

többlete‖ (Haferkamp 1983: 86)14 által válnak felismerhetővé. 

2. Az említett cselekvések nem mindig individuálisak. (A fentebbi értelemben vett életcélok pl. kollektíve 

értelmeződnek és bonyolult társadalmi egyeztetési folyamat nyomán érvényesülnek. Jól látható ez többek 

között a fogyatékkal élők integrációjára vonatkozó, manapság már messzemenően elfogadott cél esetében. 

A fejlett társadalmakban a hatalom mint cél is gyakran úgy érhető el, ha az egyének szervezett 

érdekképviseletek keretei között együttműködnek egymással.) 

3. Egyáltalán nem csak a szándékolt következmények számítanak. (Aligha feltételezhető, hogy bárkinek is a 

szándékos ténykedésére lehetne visszavezetni azt, hogy a jelenleg munkába álló személyeknek a 

születésszám csökkenése, a gazdasági válságjelenségek és az oktatási expanzió miatt drasztikusan csökkentek 

az esélyeik.) 

4. Az utóbb említett példa azt bizonyítja, hogy az itt kidolgozott egyenlőtlenség-fogalom kibővített 

cselekvéselméleti alapzata nemcsak a cselekvés közvetlen következményeit, hanem a nagyon komplex 

cselekvési összefüggéseket is figyelembe tudja venni. 

A társadalmi egyenlőtlenségek fogalma mellett az alábbiakban kidolgozandó struktúramodell is a 

cselekvéselmélet ama alapvető gondolatából indul ki, hogy a társadalmi világ csak akkor ismerhető meg, ha az 

emberek szubjektíve értelmesként felfogott cselekvéseit (illetve a cselekvések elmulasztását) végigkövetjük, ha 

                                                           
12Lásd ehhez Hans Haferkamp (1976, 1983: 79 skk.), Anthony Giddens (1976: pl. 121); a kritikájukhoz John B. Thompson (1984: 148 skk.). 
13Anthony Giddens (1976: 122, 1979 [1973]: 270 sk.) oly módon tett erre kísérletet, hogy a struktúrákat, a cselekvéseket és az ezekből újból 

létrejövő struktúrákat az „erőforrások‖, a „szemantikai‖ és „morális szabályok‖, valamint a köztük fellépő közvetítő folyamatok segítségével 

kapcsolta össze. 
14A fogalmat Helmut Schelsky alkotta meg. 
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megértjük ezen cselekvések előfeltételeit, lefolyását, összekapcsolódásait és következményeit. Érdemes azonban 

ismét felhívni rá a figyelmet: ez nem jelenti azt, hogy a cselekvéselmélet az individuális cselekvők értelmi 

horizontjára korlátozódik. 

2.2. 2. Társadalmi helyzetek 

A társadalmi egyenlőtlenségeknek (vagyis azoknak a társadalmi körülményeknek, amelyek nagy hatással 

vannak arra, hogy a társadalmilag elismert célokat az egyének cselekvéseik során mekkora eséllyel tudják 

elérni) van egy „objektív‖ és egy „szubjektív‖ oldala. Az egyenlőtlenségek „objektívek‖, mivel az életcélok 

elérése szempontjából nem az életkörülmények és cselekvési feltételek egyéni érzékelése és használata számít, 

hanem egyedül ezek megléte. Csak az tud pénzt költeni, akinek van is. Maradjunk először ennél az „objektív‖ 

szempontnál. 

2.2.1. 2.1 A társadalmi egyenlőtlenségek dimenziói 

Az „objektíve‖ egyenlőtlen életkörülményeket és cselekvési feltételeket érdemes dimenziókra bontani. Csak a 

dimenziók elkülönítése teszi lehetővé számunkra, hogy megkülönböztessük egymástól a fontos és a lényegtelen 

jelenségeket, hogy a megragadott jelenségek teljességéről tehessünk kijelentéseket, és hogy a társadalmi 

egyenlőtlenségek struktúráinak összefüggéseit vizsgálhassuk (pl. hogy miképpen függ össze egymással a 

képzettség és a jövedelem) (vö. Haller 1983: 21 skk.). 

Az általánosan elismert életcélok korábban kifejtett vonatkoztatási pontja nem csak azért előnyös, mert segít a 

társadalmi egyenlőtlenségek elméletileg megalapozott definíciójának kidolgozásában. Kifejezetten hasznosnak 

bizonyul abban is, hogy a fejlett társadalmak viszonyait alapul véve rendszerezzük a társadalmi 

egyenlőtlenségek dimenzióit. 

A Német Szövetségi Köztársaságban -– de több más országban is –- az előző évtizedekben jelentősen 

kiszélesedett a széles körben legitimként elismert életcélok spektruma.15 A németországi akaratképzési 

folyamatok eredményeit megjelenítő dokumentumokban, vagyis a nagy pártok programjaiban, a szervezeti 

deklarációkban és a kormányzati nyilatkozatokban az igények szaporodása és ezek jóváhagyása jut 

kifejeződésre. Ez a következőképp foglalható össze: az 1970-es évekig azok az életcélok voltak túlsúlyban, 

amelyeket a gazdasági rendszer teljesítményeivel lehetett megvalósítani –- elsősorban a jólétre és a sikerre 

vonatkozó célok. Főként a pénz, az iskolai végzettség, a foglalkozási presztízs, valamint a munka és a 

nyilvánosság világában elfoglalt formális hatalmi pozíció alkották azokat a társadalmilag közvetített 

életkörülményeket és cselekvési feltételeket, amelyek e célok elérésének „objektíve‖ egyenlőtlenül eloszló és 

viszonylag tartósan fennálló előfeltételeit képezték. Ebből következően a társadalmi egyenlőtlenségek 

legfontosabb dimenzióinak is e létfeltételek bizonyultak. 

A hetvenes évek során – feltehetőleg az újra fellépő gazdasági problémák, az akkoriban kormányzó 

szociáldemokrata-liberális koalíció kormányprogramjának súlypontjai és a fejlett társadalmak vélhetően 

általános fejlődési tendenciáinak hatására -– azok az életcélok váltak egyre fontosabbakká, amelyeket politikai 

és állami teljesítményekkel és szolgáltatásokkal lehetett kielégíteni. A legfontosabbak ezek közül: az 

egzisztenciális biztonság, az embert felőrlő élet- és munkakörülményektől való tehermentesítés, a tágan 

értelmezett egészség és a nyilvános döntési folyamatokban való részvétel igénye. Ezek az életcélok egyáltalán 

nem voltak teljesen újak, pl. a biztonságra való törekvés minden bizonnyal egyidős az emberiség történetével. 

Az újdonságot csupán az jelentette, hogy megjelentek a politikai akaratképzési folyamatban is, és nyilvánosan 

elismerték: a fejlett társadalmak egyenlőségre és esélyegyenlőségre vonatkozó ideáljainak ezeket is magukban 

kell foglalniuk. 

Ezek az államhoz kapcsolódó életcélok azonban nem szorították háttérbe a korábban uralkodó „gazdasági‖ 

célokat. A kereső tevékenység, a teljesítményelv és az ezekkel összefüggő kockázatok és sikerlehetőségek 

folyamatosan fontosak maradtak; ez gondoskodott arról, hogy a gazdasági célok ne váljanak jelentéktelenné. 

Inkább arról van szó, hogy kibővült az általánosan elismert életcélok palettája. Összességében azt lehet tehát 

mondani, hogy ez a kibővülés az anyagi értelemben vett jóléti társadalomból [Wohlstandsgesellschaft]egy 

szélesebb értelemben vett jólléti társadalomba [Wohlfahrtsgesellschaft]16 történő fokozatos átmenetet jelezte. 

                                                           
15Az alábbi szakaszolás időbeli szempontból Joachim Raschke (1980), tartalmilag pedig Jürgen Habermas (1994 [1985]) írásán alapszik. 
16Szó szerint mindkét kifejezés jóléti társadalmat jelentene magyarul, de az első (Wohlstandsgesellschaft) a jólétnek inkább az anyagi 

aspektusait hangsúlyozza, míg a második (Wohlfahrtsgesellschaft) a szubjektív jólétet is figyelembe veszi. Ezen jelentésbeli eltérés 

megjelenítésére használom az Andorka Rudolf-féle fordítási megoldást, melyben -– hasonló megfontolások alapján -– az angol „welfare‖ 
kifejezés jólétként, a „wellbeing‖ pedig jóllétként szerepel (lásd: Andorka Rudolf [2006]: Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris, 2. 
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Az átalakulás eredményeképp szükségszerűen azok az életkörülmények váltak egyre fontosabbakká, amelyek a 

népességen belül egyenlőtlenné tették az „új‖ (a jóléti állammal összefüggő életcélok megvalósítását lehetővé 

tevő) cselekvési lehetőségeket és életesélyeket. E létfeltételek közül az alábbiak olyannyira jelentősek, hogy a 

társadalmi egyenlőtlenségek „új‖ dimenzióiként tartják számon őket: a munkanélküliséggel és szegénységgel 

összefüggő kockázatok, az ezen kockázatokkal szembeni biztosítás [Absicherung] hatékonysága, a 

munkakörülmények, a szabadidős lehetőségek, a lakásviszonyok és lakókörnyezet, valamint a demokratikus 

intézmények jellege. 

A hetvenes évek vége óta az életcélok további csoportja is fokozottan szert tett nyilvános elismerésre. Ez többek 

között az említett területeken kifejtett állami ténykedés következményeivel volt összefüggésben (pl. az állam 

által „eltartott‖ csoportok stigmatizálásával és kiskorúvá tételével [Entmündigung]). Ezek a célok közvetlenül az 

embertársakra irányulnak. A korábban bemutatott „gazdasági‖ és a „jóléti állami‖ célokkal szemben ezeket 

„társas” céloknak nevezhetjük. Főleg az alábbi életcélokról van szó: integráció (pl. a vendégmunkások és 

peremcsoportok esetében), önmegvalósítás és emancipáció (utóbbi vonatkozhat az emberekkel való mindennapi 

érintkezésre és az élet külsődleges keretfeltételeire –- pl. jogi szabályozásra -– is). 

Ezek a részben „posztmateriális‖ jellegű társas célok éppúgy nem szorították háttérbe a másik kettőt, mint ahogy 

a korábbi szakaszban az állami célok sem törölték el a gazdaságiak jelentőségét. Ha tehát figyelembe vesszük a 

nyilvánosan definiált életcélok síkját, bebizonyosodik, hogy nem általános értékváltás ment végbe, az ezt állító 

elméletek nem helytállóak. Ismét csak a spektrum kiszélesedéséről van szó. Ez a kibővülés ugyanakkor azt is 

jelentette, hogy az életkörülmények további területeire vetült fény: a társadalmi egyenlőtlenségek további 

aspektusaira figyeltek fel. Olyanokra, amelyek nagyon egyenlőtlenül teszik lehetővé az említett társas célok 

elérését. Különösen igaz ez a társas kapcsolatokra (pl. a vendégmunkások és a német népesség között), a 

társadalmi szerepekre és a feladatmegosztásra (pl. a nemek esetében), valamint a mindennapi életben megjelenő 

diszkriminációra és privilégiumokra. 

Az alábbiakban az általánosan elismert életcélokat és a nekik megfelelő egyenlőtlen életkörülményeket és 

cselekvési feltételeket tekintem át. Az 1. táblázat átfogó képet nyújt a jelenlegi társadalmi egyenlőtlenségek 

fontos dimenzióiról. Ennek értelmezése során azonban figyelembe kell venni, hogy az ott megjelenő 

csoportosítás nem feltétlenül jelez kizárólagos kapcsolatokat. Általában ugyanazok az életkörülmények több 

életcél eléréséhez (vagy el nem éréséhez) járulhatnak hozzá. 

7.1. táblázat - 1. táblázat. A társadalmi egyenlőtlenségek dimenziói 
 

Szükségletek Célok jellege 
Az egyenlőtlen életkörülmények 

dimenziói 

Anyagi jólét 

Siker 

Hatalom 

Gazdasági 

Pénz 

Iskolai végzettség 

Foglalkozási presztízs 

Formális hatalmi pozíció 

Biztonság 

Tehermentesítés 

Egészség 

Részvétel 

Jóléti állami 

A munkanélküliség és a szegénység 

kockázatai 

Társadalombiztosítás 

Munkakörülmények 

Szabadidős körülmények 

Lakó(környezeti) körülmények 

                                                                                                                                                                                     
kiadás, 571). A jóléti állam német megfelelője a Wohlfahrtsstaat, ebben az esetben a Wohlfahrt-kifejezés ellenére a jólétnél maradtam, 
ugyanis a jóléti állam a bevett kifejezés –- a ford. 
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Demokratikus intézmények 

Integráció 

Társas 

Társas kapcsolatok 

Önmegvalósítás Társadalmi szerepek 

Emancipáció Diszkrimináció/privilégiumok 

A táblázatra vetett pillantás egyértelművé teszi, hogy a cselekvéselmélet (kibővített) teoretikus kerete 

segítségével sikerült a korábban17 bemutatott „új‖ társadalmi egyenlőtlenségeket többdimenziós modellbe 

integrálni –- méghozzá oly módon, hogy történelmi alakulásukat18 és szisztematikus összefüggéseiket is 

figyelembe vettem. Így teljesült a társadalmiegyenlőtlenség-modellek korszerűségének első feltétele. 

A dimenziók ily módon felvázolt katalógusa nem csupán kibővülésével képes hozzájárulni az egyenlőtlenségek 

problémájának összetettebb szemléletéhez. A hagyományos rétegződéskutatások számára fontos erőforrások 

(melyek potenciálisan mindig felhasználhatók) mellett ugyanis más jellegű tényezőkkel is képes számolni: a 

kockázatokkal (amelyek potenciálisan mindig fenyegetnek minket) és a szükségletek kielégítésére (aktuálisan) 

pozitív vagy negatív módon ható befolyásoló tényezőkkel is. Mindez komplexebb társadalom- és emberképpel 

jár együtt: nem csak a munka ipari társadalomra jellemző világát, hanem az állami gondoskodás és a személyes 

interakciók területeit is tartalmazzák az így kialakított dimenziók. Az (aktív) cselekvő ember mellett pedig a 

cselekvései tekintetében külső hatásokat elszenvedő és szükségszerűségeknek kiszolgáltatott (passzív) embert is 

figyelembe vettem. 

Az elemzési keret kiszélesítése abban is megnyilvánul, hogy az újabb rétegződésmodellek túlzottan korlátozó 

alapfeltevéseinek jó részét elhagytam, és „liberálisabb‖ követelményeket állítottam a helyükre. Nem csupán a 

külsődleges, gazdaságilag releváns, individuális alapon eloszló és lépcsőzetes (graduális) jellegű jegyek 

kerülhetnek be a kibővített egyenlőtlenségmodellbe. A dimenziók katalógusa az ilyen jegyek mellett a társas 

kapcsolatokra is tekintettel van,19 figyelembe vesz individuálisan eloszló javak mellett közjavakat is, valamint a 

lépcsőzetes dimenziók mellett olyanokat is, amelyek vagy kizárólag szélsőséges formáikban jelentenek 

előnyöket, illetve hátrányokat (pl. privilégiumok és diszkrimináció), vagy lényegüknél fogva olyan sokrétűek 

(pl. részvételi lehetőségek és környezeti körülmények), hogy aligha érthetők meg lépcsőzetes sémák20 

segítségével.21 

2.2.2. 2.2 A társadalmi egyenlőtlenségek dimenzióinak összekapcsol(ód)ása 

Az egyes emberek esetében alapvetően két dolog befolyásolja a társadalmi egyenlőtlenségek dimenzióinak 

együttes hatását. 

1. Az egyenlőtlen életkörülmények és cselekvési feltételek rendkívül sokrétűek; jó részük esetében pedig igaz, 

hogy közösen, egymással összefonódva befolyásolják az életcélok elérésének egyéni esélyeit. Aki tehát 

közelebb akar kerülni a társadalmi egyenlőtlenségek egzisztenciális jelentőségéhez, annak át kell térnie az 

egyes dimenziók analitikus felosztásáról e dimenziók szintézisére. 

2. Fentebb22 részletesebben kifejtettem, hogy ha figyelembe vesszük a foglalkozásalapú és gazdasági jellegű 

dimenziók mellett a jóléti állami és a társas dimenziókat is, akkor azt találjuk, hogy a fejlett társadalmakban 

az életkörülmények és cselekvési feltételek tekintetében a legtöbb ember státusa inkonzisztens (azaz náluk az 

                                                           
17A könyv itt nem közölt 1. fejezetében -– a szerk. 
18A társadalmi egyenlőtlenségek középtávú történelmi alakulásának figyelembevétele ellenére sem szabad azt hinnünk, hogy egyetemes 

modellt alkottunk meg, amely a társadalmi egyenlőtlenségek minden vonatkozását figyelembe veszi. A történelmi folyamatok bonyolultsága 

miatt „mindig csak a túlsúlyban lévő dolgokra tudunk rámutatni‖ (Below 1920, idézi: Mombert 1968 [1920]: 217). 
19A többdimenziós rétegződéskutatásokkal szemben megfogalmazott legrégebbi kifogások egyike, hogy elhanyagolják a relacionális 

egyenlőtlenségeket (vö. Ingham 1970; Bourdieu 1971 [1966], Haller 1983: 22). 
20Az egyenlőtlenség dimenzióinak fenti megformálása így kifejezetten ama néhány szerző által alkalmanként hangoztatott meggyőződés (pl. 
Schwartz 1981) ellen irányul, mely szerint a társadalmi egyenlőtlenséget kizárólag vertikális tagolással tudjuk megragadni, illetve felfogni. 
21Ezt a sokféleséget azonban a társadalmi helyzetek empirikusan is használható modelljének felvázolása során (4.2.3) némileg mégis 

csökkenteni kell annak érdekében, hogy könnyebbé váljon az operacionalizáció. 
22A könyv itt nem közölt 1. fejezetében -– a szerk. 
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előnyök és a hátrányok egyidejűleg jelentkeznek). Ez empirikusan is alátámasztható (Berger 1984: pl. 252 

sk.).23 

Van, amikor az emberek státusattribútumai egymással összefonódva (1), máskor – szintén nem ritkán – pedig 

egymás ellenében fejtik ki hatásukat (2). Ennek fényében tanácsosnak tűnik, hogy feladjuk a hierarchikus 

rétegződésmodellek összegző eljárását, additív logikáját. Ez ugyanis -– mint azt korábban említettem -– a 

státusok konzisztenciáját feltételezi. Ehelyett az újabb státuszinkonzisztencia24 és szocializációkutatások25 

kombinatív logikájának alkalmazása célszerű. E kutatások a státuszinkonzisztenciát inkább normális 

jelenségnek, semmint kivételnek tartják. A társadalmi struktúra e képe nem annyira a csoportok vertikális 

rétegződését, mint inkább az egyenlőtlen életkörülmények sajátos konstellációit mutatja. 

Az ilyen megfontolásuk látszólag megkönnyítik a társadalmi egyenlőtlenségek dimenzióinak összekapcsolását. 

Ezek alapján csupán arra lenne szükség, hogy a megadott dimenziók alapján felmérjük a vizsgálatban szereplők 

életkörülményeit. Így megtudhatnánk, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek dimenziói hogyan viszonyulnak 

egymáshoz az egyes esetekben. Azonban bármennyire kézenfekvőnek és jól használhatónak tűnik is ez az 

eljárásmód, nem felel meg a társadalmi egyenlőtlenségek sajátosságainak. 

A társadalmi egyenlőtlenségek a szükségletek cselekvő egyének általi egyenlőtlen kielégítését jelentik. 

A fentebb említett egyenlőtlen cselekvési feltételek azonban rendszerint együttesen hatnak. Az előnyös és 

hátrányos cselekvési feltételek bármilyen együttállása olyan cselekvési helyzeteket hoz létre, melyeknek 

együttes hatása nagyobb, mint egyes összetevőiknek (az egyes életkörülményeknek). Ezért figyelembe kell 

venni a cselekvési feltételek komplex kontextusait, mert ezek határozzák meg a szükségletek kielégítésére 

irányuló cselekvések sikerének „objektív‖ esélyeit. Nem csak az itt követett módszerrel, azaz elméletileg, 

hanem empirikusan is megalapozható az a meglátás, miszerint a cselekvési szituációkat a maguk teljességében 

és önállóságában mint kontextusokat kell elemezni. Egyértelműen erősebb összefüggést találunk ugyanis az 

egyenlőtlen életkörülmények és a viselkedések fajtái között, ha a dimenziókat alapul vevő megközelítésről 

áttérünk a kontextusokat szem előtt tartó eljárásmódra (Bertram 1979). 

Amennyiben következetesen végrehajtjuk ezt a fordulatot, úgy ennek jelentős következményei lesznek a 

modellalkotás szempontjából. Ha a társadalmi egyenlőtlenségek kontextusait vizsgáljuk, akkor valami másra 

jutunk, mintha pusztán az egyes egyenlőtlen életkörülmények alakulását szemlélnénk.Nem feltételezzük azt, 

hogy az összes dimenzió ugyanannyira fontos a társadalom összes tagja számára (ahogy azt a 

rétegződéskutatások teszik), sőt az is megengedhető feltevés, hogy bizonyos dimenzióknak bizonyos személyek 

esetében egyáltalán nincs jelentőségük. 

Az alábbi példákból és elemzésükből kiviláglik, hogy miért is van ez így. Vegyük szemügyre egy nagyon 

gazdag ember helyzetét: az ő esetében sem a munkakörülményeknek, sem a szociális ellátórendszer 

szolgáltatásainak, sem a (lakó)környezet jellemzőinek, sem a szabadidő területén végrehajtott állami 

infrastrukturális beavatkozásoknak nincs különösebb jelentőségük. (a) A jólétre és biztonságra vonatkozó céljait 

pénzével tudja megvalósítani, ehhez nem kell dolgoznia sem, és az állam segítségére sincs szüksége. (b) 

Bizonyára vannak bizonyos lakhatási és lakókörnyezeti igényei, azonban pénze segítségével ezeket szinte 

tetszés szerint kielégítheti. (c) Aligha van szüksége állami szabadidős létesítményekre, hiszen meg tud vásárolni 

minden olyan jószágot és szolgáltatást, amelyeket az állami intézmények hivatottak pótolni azok számára, akik 

erre nem képesek. A társadalom szegény tagjai számára épp a fordított eset áll fenn: mindegyik említett 

tényezőre szükségük van, még ha nem is azonos mértékben. 

A gazdag és a szegény ember példáján szemléltetett jelenség a többi köztes helyzetben lévő személyre is 

vonatkozik. Az egyenlőtlen életkörülményeknek a különböző cselekvési kontextusokban fellépő összefonódó 

hatása a közvetlen és a közvetett funkcionális ekvivalensek következménye. Avagy cselekvéselméleti 

szempontból megfogalmazva, az egyes cselekvési feltételek 

a. helyettesítési (szubsztitúciós) vagy 

b. ellentételezési (kompenzációs) lehetőségeinek az eredménye. 

                                                           
23Érdemes megjegyezni, hogy az 1978-as és az 1980-as jóléti felmérés adataiban már akkor is megmutatkozik az alacsony fokú 
státuszkorreláció, amikor még figyelembe se vesszük azokat a változókat, amelyektől általában a státuszinkonzisztencia megjelenését 

várnánk (szabadidős lehetőségek, infrastruktúra, szociális biztonság, munkakörülmények). 
24Lásd különösen Kolosi (1983), vö. 3.2 fejezet. 
25Lásd Bertram (1981, 1982a, 1982b, 1983), Steinkamp (1983, 1984), vö. 3.3. 
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Az (egyenlőtlen) cselekvési feltételek konstellációin belül akkor beszélhetünk funkcionális ekvivalensekről, ha 

az összes olyan életcél, amelyet egy bizonyos cselekvési feltétel segítségével el tudunk érni, közvetlenül vagy 

közvetetten megvalósítható más rendelkezésre álló cselekvési körülmény segítségével is. (Szociális biztonságra 

szert tehet az ember állami intézmények révén, de megvásárolhatja egyénileg is. Az egyén közvetlenül, a 

megfelelő munkakörülmények által is mentesítheti magát a felőrlő terhek alól, de közvetetten, a társas 

kapcsolatain keresztül is szert tehet olyan munkakörülményekre, amelyek tehermentesítéséhez szükségesek.) 

a. Helyettesítési (szubsztitúciós) lehetőségek akkor állnak fenn, ha bizonyos egyenlőtlen cselekvési feltételeket 

közvetlenül helyettesíteni lehet másokkal, úgy, hogy ugyanazok az életcélok válnak elérhetőkké. (A politikai 

döntések meghozatalában nem csak úgy tud részt venni az ember, hogy követi az ezt szolgáló 

intézményesített eljárásokat, hanem kapcsolatrendszerének célzott kiépítése által is. Az állami szabadidős 

infrastruktúra helyettesíthető pénzzel, így pedig létrejön a tehermentesítés és javul az egészség, szükség 

esetén akár szimfonikus zenekarok is bérelhetők.) 

b. Ellentételezési (kompenzációs) lehetőségekről beszélünk, ha bizonyos egyenlőtlen cselekvési feltételek 

nélkülözhetetlenek ugyan bizonyos életcélok eléréséhez, de mégis fennáll az a lehetőség, hogy más 

cselekvési feltételek segítségével szert tegyenek ezekre a nélkülözhetetlen feltételekre. Így közvetett módon 

mégis biztosítva van a szóban forgó célok elérése. (A pénz nem tehermentesít, de segítségével vásárolhatunk 

magunknak olyan lakókörülményeket, amelyek ezt megteszik.) 

Ha a cselekvési feltételek adott konstellációjában az egyik komponens funkciója közvetlen vagy közvetett 

módon helyettesíthető valamelyik másik segítségével, akkor a cselekvési helyzet eme összetevője viszonylag 

jelentéktelen a cselekvő számára. Amennyiben egy adott konstellációban valamely komponens funkcióját a 

többi részben át tudja vállalni, akkor ez az összetevő fontos ugyan a cselekvő számára, de nem elsődlegesen. 

Ahhoz, hogy feltárjuk az egyenlőtlen cselekvési feltételek kontextusait és ezen kontextusok egyes összetevőinek 

súlyát, szükségünk van tehát a funkcionális ekvivalensek – azaz a szubsztitúciós és kompenzációs lehetőségek –

- ismeretére. 

A funkcionális ekvivalensek felderítéséhez elengedhetetlen az az információ, hogy a mindenkori 

életkörülmények az általánosan elismert életcélok elérése szempontjából inkább egymást erősítik-e, egymástól 

függetlenek-e vagy egymással ellentétes hatást fejtenek-e ki (hogy pl. a hatalmi pozíciók birtoklása mellett 

mennyiben van szükség pénzre is annak érdekében, hogy befolyást gyakorolhassunk az emberekre). 

A szubsztitúciós és kompenzációs lehetőségek csak részben működnek „automatikusan‖, igen gyakran aktív 

ráhatást előfeltételeznek. Felderítésük érdekében tudnunk kell, hogy milyen módon lehet átalakítani, konvertálni 

az egyes életkörülményeket egymásba (pl. hogyan alakítható át a hatalom pénzzé, és fordítva). 

Az egyes társadalmakra lebontva kell elemezni, hogy az előnyös és a hátrányos cselekvési feltételek funkciói 

hogyan kapcsolódnak össze, és milyen konvertálási lehetőségek léteznek. Az egyes társadalmak normáitól, 

intézményeitől és eljárásaitól függ ugyanis, hogy pl. megvásárolható-e a szociális biztonság, hogy a pénz 

kiegyensúlyozható-e hatalommal stb. Csak nagyon óvatosan szabad tehát általánosítani. A kontextusok 

létrejöttét, továbbá az erőforrások, kockázatok és terhek mindenkori relatív fontosságát az határozza meg, hogy 

a cselekvési feltételek a történelmi formálódás eredményeképpen, konkrétan hogyan különülnek el funkcionális 

szempontból, és hogy a cselekvési feltételek konvertálhatósága mennyiben korlátozott. 

A bemutatott példák értelmezése egyúttal arra is rávilágított, hogy a funkcionális ekvivalensek, a szubsztitúciós 

és kompenzálási lehetőségek az egyes emberek számára rendelkezésre álló egyenlőtlen életkörülmények 

jellegzetességeitől függenek. (Nem tehetünk kijelentéseket pl. arról, hogy milyen mértékben lehet a rossz 

munkakörülményeket tehermentesítés céljából a jó családi viszonyok által kompenzálni, amíg nem tudjuk, hogy 

mennyire előnyös vagy hátrányos e kettő az adott ember esetében.) 

Pontosan fel kell tehát mérni az adott konstellációt, vagyis ismerni kell az összes előnyös és előnytelen 

életkörülményt a maguk minőségében. Így lehet megállapítani az egyént körülvevő szituáció logikáját. Ekkor 

válik lehetségessé a társadalmi egyenlőtlenségek kontextusainak azonosítása és az egyenlőtlenségi dimenziók 

megfelelő összekapcsolása, ahogy azt a társadalmi egyenlőtlenségek korszerű modelljével szemben támasztott 

követelmények közül a második megkívánja (ld. [az itt nem közölt –- a szerk.] 3. fejezetet). 

Az egyenlőtlenségi dimenziók összekapcsolása cselekvési kontextusokká nagyon fáradságos vállalkozás. Ha 

szigorúan vesszük az elvet, akkor meg kellene vizsgálni a társadalom minden tagjának előnyös-előnytelen 

cselekvési körülményeit, méghozzá minden egyes életcélokra irányuló cselekvési szituációt megelőzően. Annak 

fényében, hogy a társadalmistruktúra-elemzés célja az átfogó kép és az összehasonlíthatóság, ez abszurd dolog 

lenne. A következő kérdések merülnek fel: milyen módon lehet általánosítani az egyes cselekvéseket, 
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életcélokat, életterületeket26 és időtartamokat? Hogyan lehet elvonatkoztatni az egyéntől annak érdekében, hogy 

az egyenlőtlen életkörülmények tipikus kontextusait tudjuk megállapítani? Az emberek hogyan oszlanak el ezen 

kontextusokban? Ezek a kérdések a harmadik követelménnyel vannak összefüggésben, a következőkben pedig 

ezt próbálom meg kifejteni. 

2.2.3. 2.3 Társadalmi helyzetek: az egyenlőtlen cselekvési feltételek tipikus 
kontextusai 

A modern társadalmistruktúra-elemzés fentebb27 összegyűjtött építőkockái alapján két megoldás született az 

általánosítás problémájára. Az újabb státuszinkonzisztencia-kutatások (Kolosi 1983; vö. 3.2) tisztán kvantitatív 

módon járnak el: megvizsgálják a státuszhelyzetek összes lehetséges kombinációinak előfordulási gyakoriságát, 

hogy aztán megpróbálják kideríteni, melyek fordulnak elő a leggyakrabban, melyek alkotnak tehát így bizonyos 

csomópontokat. Ezeket tipikus státuszkombinációkként tartják számon. 

Az újabb szocializációkutatások azokat az egyenlőtlen életkörülményeket „fonják össze‖28 tipikus 

konstellációkká (Bertram 1979; Steinkamp és Stief 1978; vö. 3.3), amelyekben különösen tisztán nyilvánulnak 

meg bizonyos szocializációs stílusok. Ebben az esetben tehát a viselkedési módok alapján döntünk az 

egyenlőtlen életkörülmények kontextusainak általánosításáról. 

Egyik megoldás sem tűnik túl sikeresnek. Amennyiben viselkedés módok alapján próbálják meg optimalizálni a 

társadalmistruktúra-modelleket, úgy ezzel több kényszerítő körülmény jár együtt: nominális paramétereket is 

figyelembe kell venni; mint korábban említettem (vö. 3.3), ekkor minden egyes viselkedési mód leírására külön 

struktúramodellt kell alkalmazni (Rosenbaum 1983); és figyelmen kívül hagyják azt a kérdést, hogy hány ember 

rendelhető hozzá ezekhez a tipikus konstellációkhoz. Úgy gondolom azonban, hogy a társadalmi 

egyenlőtlenségek modelljének meg kell tudnia különböztetni a társadalmi egyenlőtlenségeket és a puszta 

tagolódást; egyértelműnek kell lennie; és figyelembe kell tudnia venni a gyakoriságok eloszlását. 

A kvantitatív megoldás eleget tesz ugyan ezeknek a követelményeknek, ám nem veszi figyelembe azt, amit az 

egyenlőtlenségek konstellációinak kontextuális tulajdonságairól az előbbi szakaszban kifejtettem. Ha a kedvező 

és kedvezőtlen életkörülmények kombinációit kvantitatív módon kapcsolják össze (vagyis úgy, hogy kizárólag 

az előfordulásuk gyakoriságát veszik alapul), akkor -– szelekciós és súlyozási kritériumok híján -– a társadalom 

összes tagja esetében ugyanazokat a dimenziókat kell alkalmazni, méghozzá azonos súllyal. A formális, tisztán 

empirikus alapon végrehajtott általánosítások ezért magukban rejtik azt a veszélyt, hogy a cselekvési logika 

tekintetében nagyon különböző életkörülmény-kontextusokat olvasztanak össze, vagy fordítva: nagyon hasonló 

kontextusokat választanak szét egymástól. 

Ezen problémák elkerülése érdekében célszerűnek tűnik, hogy az egyenlőtlen életkörülményeket és cselekvési 

feltételeket tartalmi érvek mentén általánosítsuk. Akkor válik ez lehetségessé, ha a fenti gondolatot követve az 

egyenlőtlen életkörülményeket olyan cselekvési kontextusoknak tekintjük, amelyekben a funkcionális 

ekvivalensek, azaz a szubsztitúciós és kompenzációs lehetőségek létezése miatt bizonyos életkörülmények 

mindig fontosabbak másoknál. A kérdés ekkor az, hogy az adott életkörülmények közül melyek azok, amelyek a 

legerősebb befolyást gyakorolják az általános életcélok elérésére; másodszor, mely életkörülmények tekintendők 

fontosnak (mivel nincs tökéletes funkcionális ekvivalensük, vagyis nem helyettesíthetők, illetve 

kompenzálhatók teljes mértékben); és harmadrészt, mely életkörülmények nem fontosak (mert tökéletesen 

helyettesíthetők). Az e kérdésekre adható válaszok attól függenek, hogy az egyes életkörülmények milyen 

kombinációkban fordulnak elő a társadalom tagjainál. 

Ezek alapján az egyenlőtlen cselekvési kontextusok általánosítását három gondolati lépésben lehet végrehajtani. 

1. Ha a társadalmi egyenlőtlenségek dimenziói közül néhány életkörülmény bizonyos formában jelenik meg (pl. 

nagyon sok pénz = gazdagság, nagyon kevés pénz = szegénység, magas szakmai kvalifikáció = szakértelem), 

akkor ezek meghatározóak az ember életkörülményei szempontjából. Ebben az esetben ugyanis semmivel 

sem pótolhatók, viszont bizonyos körülmények között sok dolgot helyettesíteni is tudnak, így pedig 

meghatározzák az egyén arra vonatkozó esélyeit, hogy cselekvése során általánosan elismert életcélokat érjen 

el. Ezek jelentik számára tehát az elsődleges erőforrásokat, kockázatokat és terheket stb.A következőkben ezek 

a domináns életkörülmények alkotják azt a kiindulópontot, amely alapján meg tudjuk különböztetni az 

                                                           
26Hütter (1984) az élethelyzetek olyan koncepcióját próbálta meg kidolgozni, ami figyelembe veszi az életterületek (munka, család, 

szabadidő stb.) közti különbségeket. 
27A könyv itt nem közölt 3. fejezetében – a szerk. 
28Az erőforrások összefonódásának fogalmához lásd Kreckel (1983). 
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egyenlőtlen életkörülmények és cselekvési feltételek általánosított, egyének feletti kontextusait, valamint a 

társadalom ezeknek megfelelő csoportjait. 

Ez a kiindulópont azonban mindig csak a társadalmi egyenlőtlenségek egyetlen dimenzióját veszi 

figyelembe, és így aránytalanul leegyszerűsíti a valós életkörülményeket. (Ha csak így járnánk el, akkor pl. 

az összes gazdag embert egy csoportba kellene sorolnunk.) Felmerül a kérdés, hogy mi a jelentősége a többi 

dimenziónak. Közömbös-e, hogy az ember hol helyezkedik el a többi dimenzióban? (Számít-e az pl., hogy 

valaki közmegbecsülésnek örvendő gazdag, vagy egy gátlástalan lakbéruzsorás?) 

2. Ezeket a megfontolásokat veszi figyelembe a második lépés.Ha a fentebb említett okok miatt bizonyos 

társadalmi egyenlőtlenségi dimenziók dominánsak egy ember életében, akkor a modern társadalmak 

intézményes szerkezete miatt a többi dimenzióban elfoglalt hely általában szintén hasonló, egy bizonyos 

„sávszélességben” mozog. (Magasan képzett munkavállalóknak pl. csak ritkán van szélsőségesen alacsony 

bérük, és igen ritkán laknak lebontásra váró ingatlanokban.) 

Így lehetségessé válik, hogy szétválasszuk egymástól az egyenlőtlen életkörülmények tipikus és atipikus 

konstellációit. Azon személyek helyzete nem tipikus, akiknél a szintén fontos, de nem domináns 

életkörülmények nem a megadott sávszélességben mozognak. Az ő helyzetük nem felel meg az „objektíve‖ 

„normális‖1 cselekvési kontextusoknak. Látható tehát, hogy a tipikus sávszélességek gondolatával 

kezelhetővé válik a státuszkonzisztencia és -inkonzisztencia problémája egy olyan strukturális modell keretén 

belül, amely a státuszinkonzisztencia-kutatás kombinatorikus logikájára építve a státuszinkonzisztenciát 

normálesetnek tartja. 

3. Abban az esetben is marad azonban nyitott kérdés, ha a strukturális koncepciót a társadalmi egyenlőtlenségek 

tipikus és atipikus konstellációinak meghatározásával finomítjuk. E konstellációkat tekintve a nem domináns 

dimenziók közül melyek azok, amelyek fontosak, és melyek azok, amelyek nem? Bizonyos kontextusokban 

előfordul ugyanis, hogy egyes komponensek funkcionálisan egyenértékűek másokkal, és/vagy olyannyira 

konvertálhatók, hogy nincs önálló jelentőségük. 

A mindenkori domináns erőforrás, veszély stb. és a tipikus vagy atipikus konstellációk ismerete által az is 

lehetségessé válik, hogy eldöntsük: a tipikus konstellációk mely komponensei fontosak és melyek nem. 

Feltételezhető például, hogy a magasabb státuszú személyek esetében kevesebb előnyös (vagy előnytelen) 

életkörülmény számít fontosnak, mivel növekszik ezek kölcsönös kicserélhetősége. (Azok számára pl., akik jól 

beintegrálódtak egy kapcsolathálózatba, vagy a hatalmi elithez tartoznak, az életkörülmények egész sora nem 

olyan fontos, mint mások számára, hiszen a kapcsolataik vagy a hatalmuk révén kívánságaik szerint alakíthatják 

őket.) 

Összességében tehát az előnyös/előnytelen életkörülményeknek három csoportja van: domináns (elsődleges), 

fontos (másodlagos) és nem fontos dimenziók. 

A három lépésben létrehozott koncepció alapján észrevehetjük a cselekvési feltételek tipikus kontextusait, 

amelyek viszonylag jó vagy rossz esélyeket biztosítanak az általánosan elismert szükségletek biztosítására. 

Ezeket a kontextusokat az alábbiakban társadalmi helyzeteknek nevezem. 

Az elmondottak alapján három fogalmat kell tehát megkülönböztetnünk egymástól. Először is, az egyenlőtlen 

életkörülmények konstellációit. Ez alatt az életcélok vonatkozásában valószínűleg releváns cselekvési 

körülmények puszta együttállását értem. Másodszor, az egyenlőtlen életkörülmények által alkotott 

kontextusokat. Az egyenlőtlen cselekvési feltételek tetszőleges konstellációiról van itt szó, amelyeknek 

kielemeztük és súlyoztuk az egyes alkotóelemeit az életcélok elérésének szempontja szerint. Végül, 

harmadrészben, az egyenlőtlen cselekvési feltételek tipikus kontextusait, az imént definiált társadalmi 

helyzeteket.29 

Ha figyelembe vesszük az elsődlegesen fontos életkörülményeket, akkor a helyzetek koncepciója által meg 

tudunk különböztetni speciális és általános társadalmi helyzeteket. A speciális helyzetek a lakosság egyes 

csoportjainak életkörülményeit jelölik. (Éppúgy megállapíthatjuk tehát a hajléktalanok és a munkás anyák 

                                                           
29Vö. ezzel a társadalmi helyzet fogalmát – a munkavállalókra vonatkoztatva – Fürstenbergnél (1977: 115): „a munkavállalók ama szociális-

jogi, gazdasági, társadalmi, szociálpszichológiai és politikai jegyei és tulajdonságai (…), amelyek meghatározzák élethelyzetüket és 
életsorsukat. Objektív, ellenőrizhető adottságokról van szó‖. Vagy lásd az élethelyzet szociálpolitikai meghatározásait. Ezek rendszerint 

Weisser definícióján (4.2.1) alapulnak: „az a társadalmi körülmények által biztosított játéktér, ami az egyén számára a fontos érdekeinek 

kibontakoztatása és kielégítése számára adott‖ (Nahnsen 1975: 150); Vagy az a játéktér, „amit a külső körülmények ama érdekek kielégítése 
számára biztosítanak, amelyeket [az ember] az élete értelme szempontjából meghatározónak tart‖ (Kleinherz 1970: 75). 
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társadalmi helyzetét, mint „a munkások helyzeté[t] Angliában‖.30) A helyzetek koncepciójának döntő előnye a 

rugalmassága. Lehetővé teszi – a rétegződéselméletekkel ellentétben –, hogy az „új‖, „horizontális‖ 

egyenlőtlenségek egyre növekvő jelentőségű státuskijelölő jegyeit is figyelembe vegyük: a nemeket, a regionális 

különbségeket, az életkort és a kohorszhoz tartozást, valamint az etnikai hovatartozást. 

Az általános társadalmi helyzeteknek az összlakosság leírása a célja. Az általános társadalmi helyzetek 

kialakítása kizárólag az egyenlőtlen cselekvési feltételek kontextusainak domináns változóitól (és azok 

értékeitől) függ. A speciális helyzetekkel ellentétben nem vesszük tehát figyelembe, hogy hogyan kapcsolódnak 

össze bizonyos csoportjegyekkel. A 2. táblázat az eddigi megfontolások és a vonatkozó empirikus kutatások 

alapján megpróbálja felvázolni az általános társadalmi helyzetek németországi modelljét. Ez elméleti és 

empirikus megalapozása ellenére módszertani szempontból hipotetikus konstrukciót jelent, amit két szinten 

lehet és kell ellenőrizni. Először is, a cselekvési feltételek „objektív‖ kontextusainak megalkotását kell 

ellenőrizni. Meg kell tehát vizsgálni az alábbiakat: 

1. Az elsődleges változó a maga megjelenési formájában valóban olyannyira képes más erőforrásokat, 

kockázatokat és terheket stb. pótolni vagy kompenzálni, illetve valóban olyannyira nem lehet más cselekvési 

feltétellel helyettesíteni, hogy jogosan emeltük ki dominánsként? 

2. A társadalmi egyenlőtlenségeknek az elsődleges cselekvési feltétellel összefonódó további dimenziói valóban 

azokban a „sávszélességekben‖ mozognak-e, amikre az empirikus kutatások előzetes kiértékelése alapján 

számíthatunk?31 

3. Az elsődleges cselekvési feltételek további feltételekkel történő (és a változók bizonyos értékeiben tetten 

érhető) összekapcsolódása valóban annyira helyettesíthetővé teszi a további komponensek egy részét, hogy 

jogosnak tűnik kihagyni őket a felosztás során? 

Másodszor, az alábbiakban következő tipológiát (2. táblázat) ellenőrizni lehet és kell „szubjektív‖ 

valóságtartalmának és gyakorlati használhatóságának szemszögéből is. Előfordulhat, hogy az egyes társadalmi 

helyzetekhez rendelt emberek gondolkodás- és cselekvésmódjai nem mutatnak jelentős különbséget, vagy 

nagyobbak a helyzeteken belüli különbségek, mint a helyzetek közöttiek. Ebben az esetben a társadalmi 

helyzetek tipológiája irreleváns lenne a cselekvések szempontjából, aminek két oka lehetséges. Vagy arról van 

szó, hogy megnőtt az életmód kialakítására rendelkezésre álló individuális mozgástér, hogy tehát a 

szubkulturális tagolódás egyre kevésbé függ a társadalmi helyzetektől. Vagy pedig arról, hogy a helyzetek 

„objektív‖ szempontból releváns tipológiája mellett szükség van egy másik, „szubjektív‖ tekintetben releváns 

tipológiára is. Egyik eset sem jelentené az alábbiakban megjelenített tipológia kudarcát, csupán arra a belátásra 

késztetne, hogy jelentősége a definitórikus szintre korlátozódik, vagyis hogy csak és kizárólag az „objektív‖ 

cselekvési feltételeket veszi figyelembe.32 

7.2. táblázat - 2. táblázat. Társadalmi helyzetek Németországbana 
 

A helyzet neve Az egyenlőtlen életkörülmények 

elsődleges dimenziói és azok 

értékeib 

Az egyenlőtlen életkörülmények 

másodlagos dimenziói és azok 

értékeic 

Hatalmi elit Formális hatalom 1 Pénz 1–2 

Iskolai végzettség 1–2 

Presztízs 1–2 

                                                           
30Utalás Friedrich Engels művére: A munkásosztály helyzete Angliában. Budapest: Magyar Helikon, Európa, 1980 [1845] – a ford. 
31A változókombinációk gyakorisági eloszlásának elemzéséről és a vonatkozó változók kereszttáblás elemzéséről van szó az 1978-as és 

1980-as jóléti felmérés és az 1982-es Allbus esetében. (Allbus –- Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften: Általános 

társadalomtudományos lakosságfelmérés. 1980 óta kétéves rendszerességgel végrehajtott, Németországra nézve reprezentatív felmérés a 
lakosság társadalmi-strukturális helyzetéről, attitűdjeiről és cselekvésmódjairól – a ford.) Mivel ezek a változókészletek a fentebb definiált 

társadalmihelyzet-modell változóihoz képest viszonylag hiányosak vagy eltérő jellegűek, a számításoknak inkább csak heurisztikus 

jelentőségük volt. A számítási munkálatokért köszönet illeti D. Bendert. 
32Ez a lehetőség ismét utal arra, hogy a társadalmi helyzetek tipológiájának létrehozása során kizárólag a szükségletek kielégítésének 

„objektív‖ esélyeit vettük figyelembe, és hogy a gondolkodás- és cselekvésmódokkal kapcsolatos explicit vagy implicit feltételezések 

semmiféle befolyást nem gyakoroltak a modellalkotásra. Ha ez történt volna, akkor a felépítési elvek tekintetében inkonzisztenssé vált volna 
a modell, és ha a „szubjektív‖ differenciálódást próbálnánk egy ilyen modellel magyarázni, akkor tautologikussá válna a magyarázat. 
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Gazdagok Pénz 1 Iskolai végzettség 1–3 

Presztízs 1–2 

Formális hatalom 1–3 

Műveltségi, képzettségi elit Iskolai végzettség 1 Pénz 2–3 

Presztízs 1–2 

Formális hatalom 2–3 

Menedzserek Formális hatalom 2 Pénz 1–2 

Iskolai végzettség 1–2 

Presztízs 2 

Munkakörülmények 2–4 

Szabadidős körülmények 3–4 

Szakértők Iskolai végzettség 2 Pénz 1–3 

Presztízs 2–3 

Formális hatalom 2–4 

Munkakörülmények 2–4 

Szabadidős körülmények 2–4 

Hallgatók Iskolai végzettség 3 Pénz 3–5 

Munkakörülmények 1–3 

Szabadidős körülmények 1–3 

Átlagkeresetűek alacsony 

kockázatokkal 
Pénz 3–4 

Kockázatok 1–2 

Iskolai végzettség 3–4 

Presztízs 3–4 

Formális hatalom 3–4 

Munkakörülmények 1–3 

Szabadidős körülmények 1–2 

Lakhatási körülmények 2–3 

Átlagkeresetűek közepes 

kockázatokkal 
Pénz 3–4 

Kockázatok 3–4 

Iskolai végzettség 3–4 

Presztízs 3–4 
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Formális hatalom 3–4 

Munkakörülmények 2–4 

Szabadidős körülmények 2–4 

Lakhatási körülmények 2–4 

Társadalombiztosítás 2–4 

Átlagkeresetűek nagy 

kockázatokkal 
Pénz 3–4 

Kockázatok 5–6 

Iskolai végzettség 4–5 

Presztízs 4–5 

Formális hatalom 4–5 

Munkakörülmények 3–5 

Szabadidős körülmények 2–4 

Lakhatási körülmények 3–4 

Társadalombiztosítás 3–5 

Nyugdíjasok Pénz 2–4 

Társadalmi szerepek 4–5 

Presztízs 4 

Társadalombiztosítás 3–5 

Szabadidős körülmények 3–4 

Lakhatási körülmények 2–5 

Demokratikus intézmények 4–5 

Társas kapcsolatok 3–5 

Tartós munkanélküliek Pénz 4–5 

Kockázatok 5–6 

Iskolai végzettség 4–5 

Presztízs 4–5 

Társadalombiztosítás 4 

Lakhatási körülmények 2–5 

Demokratikus intézmények 4–5 

Társas kapcsolatok 3–5 

Társadalmi szerepek 4–5 

Szegények (munkaerőpiacon kívül) Pénz 6 Presztízs 5 

Társadalombiztosítás 4–5 
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Szabadidős körülmények 3–5 

Lakhatási körülmények 4–5 

Demokratikus intézmények 4–5 

Társas kapcsolatok 3–5 

Marginális csoportok Diszkriminációk 5–6 Pénz 3–5 

Iskolai végzettség 4–5 

Társadalombiztosítás 3–5 

Lakhatási körülmények 3–6 

Demokratikus intézmények 4–6 

Társadalmi szerepek 4–6 
aA társadalmi helyzetek itt következő listája nem feltétlenül értendő hierarchiaként. 
bAz egyszerűség és áttekinthetőség kedvéért mindegyik dimenzió esetében ugyanaz a változók beosztása (1: nagyon kedvező, 6: nagyon 

kedvezőtlen) 
cAz adott helyzetekre jellemző nem jelentős dimenziókat nem tartalmazza a táblázat. 

Mielőtt rátérnék a táblázatban javasolt modell előnyeire és problémáira, szükséges felhívni a figyelmet két 

tendenciára. Először is, megerősíthetjük a modell jellegére vonatkozó fentebb elméletileg is megalapozott 

feltételezésünket, miszerint az alsóbb státuszú helyzetekben a társadalmi egyenlőtlenségek több dimenziója 

fontos, mint a felső státuszú helyzetek esetében. Másodszor, a különböző társadalmi helyzetekben részben más 

dimenziók fontosak. Különösen szembetűnő a kereső tevékenységet folytatók és nem folytatók csoportjai közti 

különbségek. Így például a nyugdíjasok és a kereső tevékenységet nem végző szegények számára az iskolai 

végzettség és a formális hatalom dimenziója nem különösebben jelentős. Ellenben a társas kapcsolatok, a 

szabadidős infrastruktúra, a társadalombiztosítás és a demokratikus intézményekben gyakorolt politikai befolyás 

mértéke „objektíve‖33 nagyobb hatással van az általánosan elismert életcélok elérésére, mint más csoportok 

esetében. 

Ez nem probléma, hiszen többek között ez volt a modellalkotás célja: rámutatni arra, hogy a fejlett társadalmak 

társadalmi struktúráját nem lehet minden ember esetében ugyanazon jegyekkel ábrázolni. 

A fenti modell minden bizonnyal számos kérdést vet fel. A következőkben ezek közül térek ki néhányra. 

Felmerül pl. az a kérdés, hogy hova sorolható a háziasszonyok és a gyerekek két nagy lakosságbeli csoportja? 

Valóban „státushiányosak‖ a háziasszonyok, valóban nem besorolhatók a társadalmi egyenlőtlenségek 

dimenziói által létrehozott skatulyákba, ahogy azt Kreckel (1985) feltételezi? Nem gondolom, hogy erről lenne 

szó. A háziasszonyok és a gyerekek társadalmi helyzete is leírható a társadalmi egyenlőtlenségek itt felhasznált 

dimenziói segítségével. Csakhogy az életcélokat és a cselekvést középpontba állító megközelítés miatt a 

társadalmistruktúra-elemzés szükségszerűen inkább háztartásalapú, és nem az individuumból fog kiindulni. 

A szükségleteket kielégítő cselekvések lehetőségeit ugyanis rendszerint a háztartás minden tagja esetében 

ugyanazok az erőforrások, kockázatok és terhek határozzák meg. Éppen az „új‖, javarészt államilag vagy a 

társas viszonyok által közvetített egyenlőtlenségek (pl. társadalombiztosítás, lakhatási körülmények vagy 

diszkrimináció) azok, amelyek általában egész háztartásokat érintenek. A cselekvéselméleti megközelítés 

azonban torzításokat okozhat azon kereső tevékenységet végző háztartástagok esetében, akik nem számítanak 

családfenntartónak [Haupternährer] (pl. háziasszonyok és munkaviszonyban lévő fiatalok esetében). Helyzetük 

felemás: rájuk nyomja a bélyegét az, hogy egy háztartás tagjai, másrészt az, hogy munkaviszonnyal 

rendelkeznek. Megfontolandó kérdés, hogy adott esetben az ilyen személyek egyidejűleg nem két társadalmi 

helyzethez tartoznak-e. 

                                                           
33Nem árt ismét felhívni a figyelmet arra, hogy e szakaszban (4.2) kizárólag az „objektív‖ életkörülményekről és cselekvési feltételekről van 
szó, nem pedig arról, hogy az emberek milyen jelentőséget tulajdonítanak a társadalmi egyenlőtlenség egyes dimenzióinak. 
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Vannak olyan munkavállalók is, akiknél nem áll fenn ilyesfajta ellentét a háztartáshoz tartozás és a kereső 

tevékenység között, ám akik esetében mégis fel kell tennünk a kérdést: valóban egy és csakis egy társadalmi 

helyzethez sorolhatók? Minden bizonnyal vita tárgyát képezhetné, hogy egy munkában álló mérnök a 

specialisták vagy az átlagkeresetűek helyzetéhez sorolandó-e. Az az egyetemi tanár pedig, akit államfővé 

választanak, egyszerre tartozik a hatalmi és a műveltségi-képzettségi [Bildung] elithez. Vagy: mely társadalmi 

helyzet írja le a gazdaságilag önállókat (gazdákat, iparosmestereket)? Világosan kiviláglik ezek alapján, hogy 

csupán tipológiával, nem pedig mindent leíró klasszifikációval van dolgunk. Az egyes helyzetek nagyon is 

megengednek kettős tagságokat és köztes helyzeteket. A kettős tagság és a köztes helyzet tulajdonképpen annak 

következményei, hogy a cselekvési feltételek tipikus kontextusaiként felfogott társadalmi helyzeteket tartalmi 

szempontból alapoztam meg. Ez az „életlenség‖ nem feltétlenül hátrány véleményem szerint. Így például 

kifejezetten informatív lehet az a kijelentés, mely szerint a szóban forgó mérnök köztes helyet foglal el a 

specialisták és a biztos helyzetű átlagkeresetűek helyzete között. Ugyanez vonatkozik azokra, akik többféle 

elithez is tartoznak. A tipológia életlensége ugyanakkor nem éri el azt a szintet, amikor már nem lehetne 

kvantitatív jellegű kijelentéseket tenni. Azáltal, hogy az elsődlegesen fontos életkörülményeket és a másodlagos 

dimenziók „megengedett‖ kombinációit egyértelműen körülhatároltuk, a megfelelő operacionalizálás után 

lehetővé válik, hogy meglehetősen pontos kijelentéseket tegyünk az egyes társadalmi helyzetek méretéről. 

2.2.4. 2.4 Összegzés: a helyzetalapú koncepció előnyei 

Az alábbiakban azokat az előnyöket foglalom össze, amelyeket a társadalmi helyzetek fentebb kifejtett modellje 

a hagyományos rétegződéselméletekkel szemben kínál. 

1. A társadalmi helyzetek modellje magában foglalja a társadalmi egyenlőtlenségek összes olyan megjelenési 

formáját, amelyeket ma fontosnak tartanak: az összes dimenziót, az összes elosztási módot, valamint az 

egyenlőtlenségeket okozó, minden jelentős tényező vektorterét [Ursachenfelder]. 

2. A kedvező és kedvezőtlen életkörülmények nagyon sokféle kombinációja és konstellációja ragadható meg a 

társadalmi helyzetek által. Mivel szakítottunk a rétegződéskutatások korlátozó jellegű megkötéseivel és 

előfeltevéseivel, a legkülönfélébb csoportosításokra, problémákra és időpontokra illeszkedő helyzetmodellek 

kidolgozása is lehetségessé vált. Kis- és nagyléptékben egyaránt alkalmazhatók, segítségükkel a társadalmi 

egyenlőtlenségek elnagyolt és differenciált megjelenési formái ugyanúgy leképezhetők. Az így létrehozott 

különféle formák mégsem csupán a módszertani eljárás művi termékei (artefaktumok). 

3. A helyzetalapú modellek rugalmasságuk és tágasságuk ellenére sem keverik össze a társadalmi 

egyenlőtlenségeket a társadalmi tagolódással. Kizárólag a társadalmi egyenlőtlenségek jelenségei képezik 

azokat az életkörülményeket, amelyek társadalmi helyzetekké kapcsolódnak össze. Fontos ugyanakkor azt is 

figyelembe venni, hogy az előnyös vagy hátrányos életkörülményekre összpontosító helyzetmodell nem 

feltétlenül foglalja magába azt a feltételezést, miszerint a társadalmi egyenlőtlenségek össz-szerkezete 

szükségszerűen hierarchikus.34 A társadalmi helyzetek nem minden esetben helyezhetők el egymás felett és 

alatt. Meg kell tehát szabadulnunk a vertikális elrendeződés gondolati sémájától. A vertikalitás gondolata 

gyakran épp a társadalmi egyenlőtlenségek ama megjelenési formáinak értelmezését torzítja el, amelyek a 

modern társadalmakban fontosak. 

4. A rétegződésmodellekkel szemben az itt javasolt modellnek van explicit elméleti megalapozása. Ez pedig 

nemcsak hogy nem szűkíti le a nézőpontot, hanem egyenesen szakít a hagyományos, elméletnélküli 

rétegződésmodellekre jellemző implicit korlátozásokkal. 

5. A társadalmi helyzetek modellje nem életidegen rendszerezési modell: tipikus és nagy mértékben homogén 

cselekvési szituációk rekonstrukcióján alapszik. Jelentősen jobb lehetőségek kínálkoznak így az emberek 

életesélyeinek megismerésére, mintha csupán a rendelkezésre álló erőforrások absztrakt figyelembevételére 

törekednénk, anélkül, hogy számba vennénk, hogyan hatnak ezek egymásra, és milyen módon lehet 

felhasználni őket. 

6. A helyzetalapú modellek -– az életstílusok pluralizálódásának és az életmódok helyzetektől való 

szétkapcsolódásának valóban megfigyelhető tendenciái ellenére –- jobb esélyekkel tudják magyarázni a 

cselekvést, mint a bevett rétegződéskoncepciók. Ezt főként az teszi lehetővé, amit már említettem, hogy ti. a 

helyzetalapú modellek ráilleszthetők speciális csoportosításokra és problémákra is, így elkerülhető a 

rétegződésmodellekre jellemző túlzott általánosítás. A helyzetek tehát relevánsak a cselekvés szempontjából. 

Ezt erősíti meg az a tény is, hogy a szociológia gyakorlatorientált, alkalmazott kutatási irányzataiban (pl. a 

                                                           
34Hasonló véleményen volt már Theodor Geiger (1962 [1955]) is a második világháború utáni időszakban, lásd még Leder (1969: 140). 
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választói magatartás vizsgálatában, vagy a szocializációkutatásban) manapság a társadalmi struktúra olyan 

elképzeléseiből indulnak ki, amelyek inkább a helyzetalapú modellekre emlékeztetnek. A társadalmi 

helyzetek modelljének ennek ellenére nem a cselekvések különbségeinek magyarázata, hanem csak az 

„objektíve‖ jobb vagy rosszabb életesélyek leírása a feladata, tekintet nélkül arra, hogy ezen esélyek milyen 

cselekvésekben valósulnak meg. 

2.3. 3. Társadalmi miliők 

A társadalmi helyzetek koncepciójának az eddig bemutatott formájában nem csupán előnyei vannak. Abból az 

elképzelésből indul ki, hogy bizonyos életkörülmények „objektív‖ módon kihatással vannak az egyének 

cselekvési lehetőségeire és az interszubjektív módon meghatározott életcélok elérésére. Ez azonban 

kétféleképpen is kételyt ébreszthet. Feltehető egyrészt a kérdés, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek eme 

„objektív‖ hatásmechanizmusai az összes ugyanazon helyzetben lévő egyén számára azonosak-e. Másfelől, 

szintén kérdéses, hogy valóban megengedhető-e az az eljárás, amelynek során a jobb vagy rosszabb 

életkörülmények általi érintettséget kizárólag objektív mechanizmusként írjuk le, és ennek során figyelmen 

kívül hagyjuk az emberi szubjektivitást. E két kifogás miatt fogalmazódott meg a korszerű társadalmistruktúra-

elméletek negyedik követelménye, hogy valóban járjunk utána az egyenlőtlen életkörülmények mindennapi 

gyakorlatokra tett hatásainak, ne pusztán levezessük azokat. E követelményeknek az alábbiakban próbálok meg 

eleget tenni. Először az egyenlőtlen életkörülmények „objektív‖ hatásainak kérdésére térek ki. 

2.3.1. A társadalmi helyzetek általi érintettség kérdése: „objektív” közvetítő 
tényezők 

Nem véletlen, hogy a társadalmi helyzetek koncepciójának az egyenlőtlen életkörülmények objektív jellege 

jelenti az alapját. Néhány, a szociológiában az utóbbi években népszerűvé vált és a szubjektivitásnak túlzottan 

nagy szerepet tulajdonító elképzeléssel ellentétben a társadalmi helyzetek elképzelése arra hívja fel a figyelmet, 

hogy bizonyos életkörülmények befolyással vannak az emberek cselekvéseire és szükségletkielégítő 

tevékenységeire –- függetlenül attól, hogy tudatában vannak-e ennek, vagy sem; hogy ennek megfelelően 

értelmezik-e életkörülményeiket, vagy másképp. (A szegények bizonyos dolgokat nem tudnak megvásárolni; az 

egészségkárosító munkakörülmények közepette dolgozó személyek nagyobb valószínűséggel fognak 

megbetegedni; a szegényes közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakóhelyeken élő emberek gyakrabban 

kényszerülnek otthon maradni, mint mások. Ezek nem az emberi szubjektivitástól függenek. Objektív hatásokról 

van szó.) 

A társadalmi struktúra közkeletű koncepciói azzal a hallgatólagos feltételezéssel élnek, hogy az előnyös és 

előnytelen életkörülmények „objektív‖ hatóereje ugyanazokat a hatásokat eredményezi minden érintett 

esetében. A rétegződésmodellek pl. abból indulnak ki, hogy az érettségi mindenki számára ugyanazt az 

erőforrást jelenti. Ezt a premisszát –- a társadalmi helyzet koncepciója által –- már korábban kétségbe vontuk: a 

társadalmi egyenlőtlenségek bármely dimenziójának hatása a többi dimenzióval alkotott sajátos konstellációtól 

és az így létrehozott cselekvési kontextustól függ. (A munkaviszonynak ugyanaz a bizonytalansága kevésbé 

súlyosan fogja érinteni a jól képzett személyeket, mint a képzetleneket. A család által tehermentesített 

embereket kevésbé súlyosan érintik a munkahelyi megterhelések, mint pl. a többgyermekes egyedülálló 

anyákat.) Az egyenlőtlen életkörülmények hatásai azonban nem csak ezektől a „vertikális‖ kísérő 

körülményektől függenek, hanem közvetett módon bizonyos „horizontális” keretfeltételek től is. (Ugyanannak a 

jövedelemnek különböző a használati értéke városban és faluban, idősek és fiatalok esetében. Azonos végzettség 

rendszerint nagyobb előnyt biztosít a férfiaknak, mint a nőknek, és nem hoz akkora hasznot a népesebb 

kohorszok tagjainak, mint a kisebb méretű kohorszok képviselőinek.) 

Ebből az következik, hogy a társadalmi helyzetek hatásait csak akkor tudjuk megfelelően felmérni, ha olyan 

életkörülményeket is figyelembe veszünk, amelyeknek önmagukban nincs közvetlen hatásuk a nyilvánosan 

elismert életcélok elérésének lehetőségére. A mindenkori társadalmi helyzettel együtt az életkörülmények eme 

„horizontális‖ jellemzői sokkal pontosabb felvilágosítást nyújtanak arról, hogy mekkora esélyük van az 

embereknek az életcélok megvalósítására. Mivel a társadalmi egyenlőtlenségek struktúráját cselekvéselméleti 

szempontból szemléljük, ezeket „objektív” közvetítő tényezők nek nevezhetjük. E tényezők pontosítják azt, hogy 

milyen módon érintik az egyenlőtlen életkörülmények az embereket, mivel tisztázzák az egyes életkörülmények 

helyi értékét és megszabják a cselekvés várható játékterét. 

Vannak bizonyos előnyei annak, hogy ezek a cselekvési feltételek az egyenlőtlenségek szempontjából nem 

közvetlenül relevánsként, hanem csak közvetítőkként szerepelnek a modellben. Lehetővé válik, hogy 

figyelembe vegyük az olyan – az egyenlőtlenségek számára vitathatatlanul fontos – tényezőket, mint a családi 
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állapot, a lakhatási körülmények, az életkor, a születési időpont stb. Vagyis az, hogy megragadjuk az „új‖ 

társadalmi egyenlőtlenségek egyik fontos aspektusát, a „horizontális egyenlőtlenségeket‖,35 méghozzá anélkül, 

hogy összekevernénk az egyenlőtlenségeket a társadalmi tagolódással. A „horizontális‖ változók 

egyenlőtlenségi modellekbe történő beépítésének eddigi kísérletei mind olyan sokdimenziós strukturális 

modelleket eredményeztek, amelyek végső soron nem tettek már különbséget egyenlőtlenségek és tagolódás 

között. A társadalmi egyenlőtlenségek nézőponttól függővé váltak. Példaszerűen ábrázolható ez Peter M. Blau 

jól ismert társadalmistrukúra-elméletével. 

A társadalmi struktúra elemzésének alapfogalma szerinte a „strukturális paraméter‖: „minden olyan kritérium 

strukturális paraméternek számít, ami az emberek és hálózataik egymástól való elkülönülésének implicit elveit 

jelentik (…) a társadalmi struktúrát azok a társadalmi pozíciók definiálják, amelyek meghatározzák az őket 

betöltő személyek egymáshoz való viszonyait‖ (Blau 1978 [1974]: 204). 

A társadalmistruktúra-elemzés lényegi feladata így a legfontosabb paraméterek meghatározása és ezek 

viszonyának analizálása. Blau a paraméterek két osztályát különbözteti meg: a nominális és a graduális 

paramétereket. 

A nominális paraméterek „élesen húzzák meg a populáció alcsoportjainak határait. E csoportok számára nem 

létezik inherens rangsorrend; annak ellenére nem, hogy a csoporthoz való tartozás empirikus tekintetben 

összefüggésben állhat társadalmi státuszbeli különbségekkel. A nem, a vallás, a faji identitás és a szakma jó 

példákat jelentenek a nominális paraméterekre. Másodsorban vannak graduális paraméterek, amelyek egy 

státuszhierarchia alapján differenciálják az embereket. A státuszhierarchia alapvető jellemzője, hogy folytonos 

eloszlású, azaz nem maga a paraméter hoz létre határokat a rétegek között; az empirikusan megfigyelhető 

eloszlásban viszont olyan diszkontinuitások mutatkozhatnak, amelyek hierarchikus határokra utalnak. 

A graduális paraméterek legjobb példái az iskolai végzettség, az életkor, a jövedelem, a presztízs és a hatalom‖ 

(Blau 1978 [1974]: 205). 

A nominális és a graduális paraméterek két strukturális területet különítenek el, amelyeket Blau 

heterogenitásnak és egyenlőtlenségnek nevez: „a nominális paraméterek horizontális differenciálódást, avagy 

heterogenitást, a graduális paraméterek pedig vertikális differenciálódást, avagy egyenlőtlenséget 

eredményeznek‖ (Blau 1978 [1974]: 207). 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nominális paraméterek által meghatározott társadalmi csoportok a graduális 

paraméterek alapján ne lehetnének egyenlőtlen helyzetben egymáshoz képest: „a nominális és a graduális 

paraméterek erős korrelációi alapján újfajta paramétereket lehet létrehozni, amiket talán ordinális 

paramétereknek nevezhetnénk. Ezek olyan csoportokba sorolják be az egyéneket, amelyek markáns határokkal 

rendelkeznek, és rangsort is alkotnak‖ (Blau 1978 [1974]: 207).36 Blau ennek kapcsán „kvázi-kasztok‖ 

létezéséről beszél (pl. az USA fekete és fehér lakossága kapcsán). 

Az egyenlőtlenség és a heterogenitás pontosan eme összegubancolódását szeretném elkerülni az objektív 

közvetítő tényezők elgondolásával. 

A közvetítő változók bevezetésének további előnye is van. Hasonlóan az összes olyan elképzeléshez, amelyek a 

nem pontosan definiálható viselkedés, illetve cselekvés esélyeire és lehetőségeire vonatkoznak, a társadalmi 

helyzetek elképzelése is diszpozíciós koncepciót37 jelent módszertani szempontból. Nem hozzáférhető a 

közvetlen empirikus tesztelés számára (ahogy azt már fentebb, az ellenőrzési kritériumok kapcsán 

bemutatattam). Ez azonban egyebek mellett az immunizálódás veszélyét is magában rejti. Ekkor –- a 

megfigyelendő életesélyek többértelműsége miatt -– nem lehet döntő módon megcáfolni azokat a 

feltételezéseket, amelyek bizonyos életkörülményekhez bizonyos életesélyeket kapcsolnak. Legjobb esetben is 

csupán a diszpozíciós koncepciók jelentőségének viszonylagossá tételéről lehet szó, azáltal, hogy folyamatosan 

felmutatják a nekik ellentmondó eredményeket. A rétegződéselméletek –- amelyek a többdimenziós, 

objektivista verzióikban maguk is diszpozíciós koncepciók –- ennek a nagyfokú immunitásnak köszönhetik 

szívósságukat és túlélésüket. 

                                                           
35E helyen válik világossá, hogy az, amit fentebb a bizonyos csoportokhoz kötődő speciális társadalmi helyzetekként jelöltem, igen gyakran 

a társadalmi helyzetek közvetítő tényezőkkel való összefonódása. 
36Lásd még ezen többdimenziós struktúrakoncepció revideált változatát (Blau 1977, különösen 211), valamint Blau megközelítésének 

tárgyalását Lindenbergnél (1977). 
37Diszpozíciós annyiban, hogy csak diszpozíciókat (hajlandóságot, hajlamot, fogékonyságot, esélyt, valószínűséget) fejez ki, nem pedig 
bizonyos események elkerülhetetlen vagy szükségszerű bekövetkezését –- a szerk. 
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A diszpozíciós koncepciók alapvető jellemzőin a közvetítő tényezők sem tudnak változtatni. Ez nem is várható 

el tőlük, hiszen a fentebb megnevezett életkörülményekből nem szükségszerűen, csak bizonyos esélyekkel, 

valószínűségekkel következnek egyenlőtlenségek. Az életkörülmények egyenlőtlen volta egyebek mellett éppen 

a meghatározatlan események lehetségességében, nem pedig a meghatározott események aktuális 

bekövetkezésében rejlik. Az életkörülményekből viszonylag széles – és éppen ezért szigorúan nem 

körülhatárolható – cselekvési esélyek következnek, többé vagy kevésbé súlyos kockázatok és fenyegetések 

fakadnak. Álláspontom szerint ezért nem mondhatunk le arról, hogy a lehetségességnek és a 

meghatározatlanságnak ezt az aspektusát is beszámítsuk az egyenlőtlenségek koncepciójába. Nem 

korlátozhatjuk magunkat csupán az aktuálisan lezajló vagy már végbement, és ezért közvetlenül mérhető 

eseményekre. 

A közvetítő változók teljesítménye ezzel összefüggésben az, hogy leszűkítik a lehetőségek terét (a lehetséges 

események számát), így pedig hozzárendelik ezen lehetőségtereket az említett általános életcélokhoz. (Mivel 

pontosítják azt –- és ezáltal hipotézisek megalkotását is lehetővé teszik azzal kapcsolatban –-, hogy a jólétre, 

biztonságra és egyebekre vonatkozó életcéljaik tekintetében milyen egyenlőtlen lehetőségterekkel rendelkeznek 

azonos jövedelmi szinten fiatalok és öregek, vidékiek és városiak.) Jól meghatározható cselekvési kategóriák 

hiányában ezeket a lehetőségtereket sem lehet ugyan közvetlenül – hipotetikus-deduktív módon – ellenőrizni, de 

mivel a közvetítő tényezők által pontosabban körülhatárolhatóvá válnak, legalább lehetőség nyílik fokozatos, 

induktív kifürkészésükre. 

Összességében tehát az objektív közvetítő tényezők gondoskodnak az egyenlőtlenségi modellek 

cselekvésmagyarázó-erejének növekedéséről, és önmaguk immunizálására irányuló hajlamának csökkenéséről. 

Így hamarosan empirikusan is rá lehet majd mutatni, mely előnyök és mely hátrányok kapcsolódnak össze mely 

életkörülményekkel. 

2.3.2. A társadalmi helyzetek kezelésének módjai: „szubjektív” közvetítő 
tényezők 

Mivel az életcélok –- és így: az egyenlőtlenségek -– az emberek cselekvései által valósulnak meg, ezért –- az 

eddigi hallgatólagos feltételezéssel ellentétben –- az egyenlőtlenségek szempontjából nemcsak az „objektív‖ 

életkörülmények és cselekvési feltételek lehetnek relevánsak. Hogy mi a jelentősége bizonyos 

munkakörülményeknek, bizonyos társadalombiztosítással kapcsolatos intézkedéseknek, hogy milyen módon 

használja fel valaki a pénzét vagy a hatalmát, hogy mennyire tehermentesítik az embert a szabadidős 

körülményei, hogy hogyan sikerül feldolgozni a munkanélküliséget – mindez az értelmezésektől, a szituációk 

meghatározásától, a beállítódásoktól, a szándékoktól és a szükségletek értékek szerinti rangsorolásától, vagyis: 

„szubjektív”tényezőktől is függ.38 (Például: a mindennapok szempontjából a foglalkozás ugyanakkora mértékű 

presztízsének sokkal nagyobb jelentősége van egy fiatal becsvágyó menedzser számára, mint egy ambícióktól 

mentes, szabadidő-orientált személy számára.39 Van aki, nem vágyik semmire sem jobban, mint az egész életre 

szóló szociális biztonságra, mások undorodnak tőle – ez is beállítódás kérdése.) 

Sok minden szól amellett, hogy nő ezen „szubjektív‖ tényezők hatóereje és önállósága a fejlett 

társadalmakban.40 A jólét, a tudás expanziója és az egyre szélesebb tömegeket érintő egzisztenciális biztonság 

azt eredményezték, hogy egyre kevesebb ember él kiszolgáltatott körülmények között, és egyre több embernek 

egyre több olyan eszköze áll rendelkezésére, amelyek segítségével –- többé vagy kevésbé tág határok között –- 

önmaguk alakíthatják életüket és cselekvéseiket. Ehhez hozzájön még az a tényező is, hogy a modern 

társadalmak tagjai átlagosan egyre kevesebb ideig vannak ugyanazon strukturális életkörülmények hatásainak 

kitéve. Vagyis egyre kevesebb idő áll rendelkezésre arra, hogy az „objektív‖ tényezők bizonyos módon 

formálják az embert, mivel a társadalmi változás gyorsul és az individuális mobilitás hosszútávon növekszik. 

                                                           
38Ugyanaz a feltételezés húzódik meg az „objektív‖ és a „szubjektív‖ tényezők megkülönböztetése mögött, mint ami a helyzetek és miliők 
elkülönítését motiválja, és ami a cselekvő számára tudatos és nem tudatosult cselekvési aspektusok megkülönböztetését eredményezte a 

cselekvéselméletekben. Arról a feltételezésről van szó, hogy az emberek egyszerre objektumok és szubjektumok, és hogy a társadalmi 

valóság, különösen a fejlett társadalmakban, kétféle módon épül fel. Egyrészt „objektív‖ módon, társadalmi-strukturális összefüggések és 
történelmi körülmények által jön létre és marad fenn. A társadalom másrészt „szubjektív‖ módon épül fel: az egyének és csoportjaik hozzák 

létre, szenvedik el hatásait, értelmezik és dolgozzák fel. Ez a tézis azt is kimondja tehát, hogy a „szubjektív‖ valóság nem pusztán az 

objektív életkörülmények visszatükröződését jelenti (vö. Becker-Schmidt 1983: 2 sk.). 
39Vö. Bernd Wegener azon törekvéseivel, hogy elszakadjon az objektív presztízsskáláktól, és a presztízs mérését a mindenkori szubjektív 

érzékeléstől tegye függővé (Wegener 1982: 10). 
40Claus Offe az állami instanciák strukturális problémáit vizsgálva már 1972-ben felismerte „a szubjektív politikai cselekvésorientációk 
növekvő relevanciáját a rendszer számára‖ (Offe 1972: 113). 
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A fejlett társadalmak élethű egyenlőtlenségi modelljének tehát figyelembe kell vennie az emberi 

szubjektivitást.41 Nem szabad a „determináló tényezők szociológiáját‖ (Tenbruck) művelnie, amely a társadalmi 

egyenlőtlenségek jelentőségét kizárólag a külső adottságokból vezeti le. Az sem jó, ha a társadalmi 

egyenlőtlenségek esetében a „szubjektivitást‖ vizsgálva kizárólag az emberek reakcióira szorítkozunk, például 

az egyenlőtlen életkörülmények észlelésére és értékelésére, valamint az ezek által létrejövő elégedettségre – 

bármennyire komplex oksági modelleket lehet is így létrehozni. 

A társadalmi egyenlőtlenségek korszerű modelljei esetében inkább azzal kell foglalkoznunk, hogy az emberek 

hogyan kezelik az „objektív‖ életkörülményeket, mihez kezdenek velük.42 Ezek a viszonylag autonóm 

beállítódások, mentalitások és mércék43 ugyanis szintén befolyással vannak arra, hogy az általánosan elismert 

életcélok közül melyeket tartanak fontosabbnak (pl. a siker, a biztonság vagy az önmegvalósítás áll-e az első 

helyen); hogy milyen módon értelmezik az „objektíve‖ többé vagy kevésbé előnyös életkörülményeket és ezek 

kísérő körülményeit (pl. a pénzre mint inkább mellékes élvezeti cikkre, vagy mint olyan dologra tekintenek, ami 

életfontosságú, és amivel spórolni kell); és hogy az adott lehetőségek közepette milyen konkrét cselekvések 

valósulnak meg (hogy a pénzzel nemtörődöm módon vagy tervszerűen bánnak). 

Ezért az emberek beállítódásait és mentalitásait analitikus módon szétválasztom az „objektív‖ tényezőktől. Ezek 

„szubjektív” közvetítő tényezők ként önálló helyet kapnak a társadalmi egyenlőtlenségek általam javasolt 

koncepciójában. Ezzel az analitikus szétválasztással természetesen nem feltételezzük azt, hogy a beállítódások 

és tudatformák empirikusan is minden esetben függetlenek lennének a külső körülményektől. Ha viszont adott a 

(viszonylagos) autonómia jelensége, akkor az analitikus szétválasztás által lehetővé válik a (viszonylag) 

autonóm szubjektivitás elemzése. 

A „szubjektív‖ közvetítő tényezők – csakúgy, mint az „objektívek‖ – a társadalmi helyzet és aközött 

közvetítenek, ahogyan az egyének ezekben az helyzetekben gondolkodnak és cselekszenek, ahogyan a 

helyzettel „bánnak‖ [„Umgehen‖]. A közvetítő tényezők bevezetése e tekintetben azt jelenti, hogy elfordulunk a 

rétegződésmodellek kétszintű megközelítésétől (struktúra és egyén), és figyelembe veszünk egy harmadik 

közvetítő szintet is (Hradil 1983).44 Ha ismerjük a társadalmi helyzeteket és az érintettek esetében fennálló 

közvetítő tényezőket, akkor sokkal pontosabb információkra tehetünk szert arról, hogy milyen valószínűsége 

van a társadalmi helyzetükben való gondolkodás és cselekvés (a helyzettel bánásmód) egyes formáinak és a 

szükségletek kielégítésének. 

2.3.3. Társadalmi miliők: életstílusok és társadalmi egyenlőtlenségek 

A társadalmi egyenlőtlenségek fentebb (2. szakasz) bemutatott dimenzióihoz hasonlóan a közvetítő tényezők 

sem egymástól elszigetelten fejtik ki hatásukat. És hasonlóan ahhoz, hogy az egyenlőtlenségi dimenziók hatása 

csak akkor válik láthatóvá, ha egymással összefüggésben vizsgáljuk őket (ezért is dolgoztuk ki a társadalmi 

helyzet koncepcióját), az itt tárgyalt (3.1 és 3.2 szakasz) közvetítő tényezők hatását is csak akkor tudjuk 

helyesen felmérni, ha az általuk alkotott kontextusokban szemléljük őket. Ezt a célt szolgálja a társadalmi miliők 

koncepciója. 

a. A közvetítő tényezők „összekapcsolódása‖ 

Az „objektív‖ és a „szubjektív‖ közvetítő tényezők (pl. nem, életkor, lakóhely vagy politikai beállítódás, 

élettervezés) tehát nem csupán leszűkítik a cselekvési esélyek egyenlőtlen cselekvési körülményekből (pl. az 

iskolai végzettségből) eredő lehetőségterét, hanem el is tolják, módosítják is a belőlük származó előnyöket és 

hátrányokat. (Az érettségi pl. több lehetőséget nyit meg a férfiak, mint a nők előtt, egy ambiciózus ember 

számára nagyobb tőkét jelent, mint egy olyan számára, aki csak a mának él.) A közvetítő tényezők tehát az 

erőforrások, kockázatok, terhek stb. szűrőiként vagy erősítőiként működnek. 

                                                           
41Wiehn így fejezte ezt ki: „a társadalmi osztályok, a rétegződés és a társadalmi mobilitás elméletének tehát e tekintetben is szüksége van az 

eldologiasodás megszűntetésére és az ember tekintetbe vételére‖ (1975: 118 sk.). 
42A társadalmi struktúra kvalitatív elemzései és ezen irányzat kvantitatív eljárások felett gyakorolt kritikája rámutatott (3.4) arra, hogy a 

„szubjektív‖ közvetítő tényezők viszonylagos autonómiáját leginkább a kvalitatív társadalomkutatás során lehet megragadni. Vö. Hopf 

(1979: 20) írásával, ahol a szerző a „közvetítő változók‖ bevonását a kvalitatív kutatások egyik előnyeként ábrázolja. Vagy lásd Theodor 
Geigert, aki a helyzetektől viszonylag független mentalitások vizsgálatával kapcsolatban a következő eljárást ajánlja: „a mentalitások egzakt 

kutatásának (…) valójában behaviorista módszerekkel kellene kezdenie, csak ezután kezdhetne neki a megértő értelmezésnek‖ (Geiger 

1932: 80). 
43A viszonylagos autonómia feltételezése nem jelenti azt, hogy a tudatos tényezőkre kellene korlátozódnunk. A szubjektivitás nem merül ki 

a manifeszt, azaz lekérdezhető tudati tartalmakban, hanem magában foglalja a latens, tudattalan, elfojtott vagy még ki sem alakult 

tartalmakat is (Becker-Schmidt 1983: 5). 
44A kétszintű megközelítések kritikájához lásd Kappelhof (1979: 146). 
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Ennek következtében a közvetítő tényezők jelentős különbségeket hozhatnak létre az egyes társadalmi 

helyzeteken belül. Vegyük a fentebb felsorolt társadalmi helyzetek egyikét példaként: egyáltalán nem mindegy, 

hogy a munkanélküli fiatal vagy öreg, hogy optimista vagy rezignált, hogy ép családban vagy izoláltan él. 

A munkanélküliség hatása és feldolgozása e kísérő körülmények mindenkori jellege és változatos kombinációi 

alapján igen különböző lesz. 

Az egyének életében a közvetítő tényezők nagyon sokféle módon kapcsolódhatnak össze egymással. Az embert 

szinte megkísérti a társadalmi egyenlőtlenségek individualizálódásának (Beck 2011 [1983]) gondolata, mely 

szerint e közvetítők olyannyira viszonylagossá teszik a társadalmi egyenlőtlenségeket, hogy már nem tudjuk 

kimutatni, hogy bizonyos körülmények azonos módon érintenek embereket. 

Eddig azonban biztosan nem kell elmennünk. Hasonlóan ugyanis ahhoz, ahogyan a társadalmi egyenlőtlenségek 

dimenziói is tipikus társadalmi helyzetekké kapcsolódnak össze, úgy a közvetítő tényezők is tipikus „kötegekbe‖ 

fonódnak össze. Ezek sok ember számára hasonló módon szabályozzák, hogy milyen módon érintik a társadalmi 

egyenlőtlenségek őket (3.1 szakasz), és hogyan cselekszenek az előnyös-előnytelen életkörülmények között (3.2 

szakasz). Ezáltal pedig korlátozzák a differenciálódási folyamatokat. 

Miért jön létre ez a tipikus összefonódás? Ennek megértéséhez szükséges ismét arra emlékeztetni (ld. 1. 

szakasz), hogy a társadalmi egyenlőtlenségek a (tudatosan vagy tudattalanul, közvetlenül vagy közvetetten) 

életcélokra irányított cselekvések által jön létre. Hasonlóan a társadalmi egyenlőtlenségek dimenzióihoz, az 

(„objektív‖ és „szubjektív‖) közvetítő tényezők is a cselekvés körülményeit, feltételeit jelentik. A mindenkori 

lakókörülmények adottságai, a kohorszok történelmi elhelyezkedése, a normákkal és életcélokkal kapcsolatos 

beállítódások mind maguk is formálják a cselekvési lehetőségeket, méghozzá azokat is, amelyek a pénzzel, 

szabadidővel stb. való eltérő rendelkezésből következnek. A közvetítő tényezők együtt cselekvési szituációt 

alkotnak. Ezt a társadalmi egyenlőtlenségek dimenzióitól elsősorban az különbözteti meg, hogy ezek a tényezők 

részben mentális jellegűek, azaz részben a cselekvők fejében találhatók. Ez az oka annak, hogy a szituáció 

összessége csak részben ered kívülről, vagyis a szituációnak a szociológus elemző által „objektíven‖ 

megragadható logikájából (erről van szó a társadalmi helyzetek esetében). A szituációs kontextus másrészt a 

cselekvők „szubjektív” értelmező tevékenységének eredményeként jelenik meg: úgy, ahogyan ők maguk 

definiálják – bizonyos értékek, beállítódások és célok mentén – a szituációt. A mindenkori szituációban hatást 

kifejtő közvetítő változók tehát minden esetben hibrid jellegűek, az „objektív‖ és a „szubjektív‖ aspektusok 

pedig könnyen ellentmondásban is állhatnak egymással. 

Az az állítás, miszerint a közvetítő tényezők egy össz-kontextust alkotnak, még nem jelenti azt, hogy igazoltuk 

ezek általánosíthatóságát, vagyis olyan kontextusok kialakítását, amelyek sok embert hasonló módon érintenek. 

Hiszen akár azt is feltételezhetnénk, hogy a közvetítő tényezők végtelen sok kontextusa létezik. Ez azonban két 

ok miatt is valószínűtlen. Először is, az emberek nem egymástól elszigetelten, hanem együtt élnek, és társas 

kapcsolatokat hoznak létre. A társas kapcsolatok által pedig rendszerint kialakulnak az „objektív‖ cselekvési 

körülmények közös meghatározásai. Az együtt élő emberek beállítódásai és tudatformái a dolgok közös 

megvitatása és az egymáshoz alkalmazkodás folyamatai által hasonulnak egymáshoz. Stabil csoportok tagjai 

esetében így nagyjából hasonló lesz a mindenkori társadalmi helyzetnek, illetve a helyzet összetevőinek, 

továbbá az „objektív‖ közvetítő tényezőknek tulajdonított jelentőség. (Pl. az irodai épületek „felsőbb szintjein‖ 

jellemző a presztízstörekvés, míg az „alternatív‖ csoportokban lenézik ezt a beállítódást –- mindkettő 

csoportszintű folyamatok eredménye.) 

Másodszor, gyakran külső hatások gondoskodnak róla, hogy közös beállítódások és tudatformák alakuljanak ki 

a társadalmi helyzettel kapcsolatban. (Így pl. egészen más jelentősége lesz a pénznek a háborús gyermekek 

számára, mint a konzumerizmus és a válság gyermekei számára.45 Ennek oka, hogy a lakosság eme részei 

különböző külsődleges keretfeltételek közepette nőttek fel.) 

Az interaktív értelmezési folyamatok és a kollektív tapasztalatok így az „objektív” életkörülmények és a 

„szubjektív” beállítódások, tudatformák tipikus összekapcsolódásait hozzák létre, vagyis a közvetítő tényezők 

közös konstellációit. Említettem már (2. szakasz), hogy ha a szociológus elemző a cselekvési feltételek tipikus 

konstellációit és ezek belső logikáját az életcélok elérésének szempontjából veszi szemügyre, akkor azok 

összességét a cselekvés kontextusaként rekonstruálhatja. Ehhez hasonlatos, hogy a társadalom tagjainak 

alkalmazkodási és értelmezési teljesítményei által a közvetítő tényezők is egész kontextusokká, meghatározott 

életstílusokká olvadnak össze. Az életstílusokat46 nem szabad összetéveszteni a mindennapokban megfigyelhető 

                                                           
45Erre utal a Preuss-Lausitz (1983) által szerkesztett, a második világháború utáni szocializáció történetét végigkövető kötet címe is. 
46Az életstílus fogalmához lásd: Havighurst és Feigenbaum (1959: 397); Wilensky (1960 [1964]: 312); Tumin (1968 [1967]: 95); Lüdtke 
(1984: 6). 
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gondolkodással és viselkedéssel. Sokkal inkább a társadalmi csoportok tipikus viselkedési mintáit jelentik, 

amelyek kizárólag a konkrét gondolkodástól és viselkedéstől történő elvonatkoztatás révén ismerhetők meg 

(mind a kutatók, mind a társadalom tagjai számára). Ebben az értelemben az életstílusok az emberi cselekvés 

strukturális feltételei és a gyakorlatban megvalósult cselekvés között helyezkednek el. 

Az életstílusok kategoriális és módszertani szempontból vett köztes helyzete első pillantásra nagy hasonlóságot 

mutat a Bourdieu által javasolt közvetítő kategóriával, a habitussal. A habitus szerinte a „gyakorlat egységesítő 

generáló elve‖ (Bourdieu 1982 [1979]: 277), avagy a „hasonló cselekvésmintákat létrehozó diszpozíció‖ (uo.), 

mely a társadalmi csoportok „hasonló gondolkodási, felfogásbeli, ítéletalkotásbeli és cselekvési sémái‖-ból ered 

(Bourdieu és Passeron 1971 [1970]: 143). 

Az életstílus itt javasolt kategóriája azonban különbözik a bourdieu-i habitustól abban, hogy a habitusfogalom 

kizárólag a szociokulturális jelenségekre vonatkozik. Bourdieu a habitust viselkedésszabályozó 

gondolatvilágként fogja fel. Ezáltal jönnek létre szerinte a gyakorlat különböző formái. Saját életstílus-

fogalmam ezzel szemben bármilyen jellegű tényszerű cselekvési szabályszerűségre vonatkozik. Így nem csupán 

a szociokulturális eredetű viselkedési mintákat foglalja magában (pl. a szocializáció hatásait), hanem kiterjed az 

objektíven kikényszerített viselkedésekre is, még akkor is, ha ezeket szociokulturális szemszögből tagadják (erre 

példa az, hogy az autók iránt lelkesedő fiatal külföldieknek megfelelő szakirányú végzettség nélkül kevés 

esélyük van helyet kapni a gyakorlati autószerelői képzésben). 

Az e helyen használt életstílus-fogalom másrészt abban különbözik a habitus bourdieu-i koncepciójától, hogy 

definíciószerűen le van választva a társadalmi egyenlőtlenségek külső struktúráiról. Bourdieu szerint a 

társadalmi osztályok homogén életkörülményei „homogén kondicionálási és alkalmazkodási folyamatokat‖ 

(Bourdieu 1982 [1979]: 175) eredményeznek, amelyek így létrehozzák a habitusokat mint cselekvési 

diszpozíciókat. Ily módon –- a nem konvencionális szóhasználat ellenére -– Bourdieu valójában az 

osztályelméletekre mindig is, a rétegződésmodellekre pedig legkésőbb a hatvanas évektől jellemző teljesen 

konvencionális determinista elképzelések foglya marad. A közvetítő tényezők tipikus összefonódásainak és a 

nekik megfelelő életstílusoknak az itt használt koncepciójára ezzel szemben az jellemző, hogy nem feltételez 

eleve szisztematikus összefüggést bizonyos életcélok és bizonyos társadalmi helyzetek között. Az a fajta 

társadalmistruktúra-elemzés, amely mellett síkra szállok, empirikusan (és nem elméletileg) eldöntendő 

kérdésként kezeli azt, hogy léteznek-e összekapcsolódások társadalmi helyzetek és életstílusok között, azaz 

léteznek-e helyzetspecifikus életstílusok. Az életstílusok éppúgy lehetnek „objektív‖ keretfeltételek (az 

egyenlőtlen életkörülmények vagy bizonyos közvetítő tényezők) termékei, mint az emberek „szubjektív‖ 

teljesítményeinek eredményei. Mivel az emberek – mint ismeretes – egyre kevésbé vannak rákényszerítve az 

egymáshoz való alkalmazkodásra, ezért úgy tűnik, növekszik annak esélye, hogy az életstílusok a társadalmi 

helyzettől függetlenül alakuljanak. 

b. A miliő fogalma 

Létezik egy régi szociológiai47 fogalom, melynek célja épp olyan konkrét csoportok megnevezése, amelyekben 

az „objektív‖ és (a tőlük függő vagy tőlük független) „szubjektív‖ tényezők bizonyos életstílusokká olvadnak 

össze: a miliőfogalom. Az eddigi koncepcionális megfontolások e fogalom segítségével konkretizálhatók, és 

vázolhatók fel strukturális modellként. 

Nem tudok e helyen részletesen kitérni a szociológiai miliőfogalom és a miliőelméletek hosszú történetére, de 

ez nem is lenne célszerű. Mégis érdemes utalni miliőkoncepciókra és megvitatni néhányukat, mert ezáltal 

pontosítható a saját fogalmam, és az is jobban kiviláglik, hogy ez az előbbiekhez képest mit képvisel (lásd 

ehhez: Keim 1979: 27–49). 

A klasszikus miliőkoncepciók az egyén és az őt körülvevő társadalmi körülmények viszonyának összességét 

szem előtt tartották. Auguste Comte-nál az organizmus összes létfontosságú külső körülményére vonatkozik a 

fogalom. Hippolyte Taine miliőfelfogása az ember belső, szellemi környezetét is magában foglalja. Émile 

Durkheim megkülönböztette egymástól a külső társadalmi miliőt a belsőtől. Az újabb miliőfogalmak is a 

társadalmi környezete közepette („au milieu de‖48), formáló hatásainak kitéve szemlélik az embereket, azonban 

jóval kevésbé igényesek a régebbi koncepcióknál. Legtöbbször nem ölelik fel a (külső és/vagy belsővé tett) 

társadalmi körülmények összességét, hanem rendszerint csak bizonyos társadalmi alrendszerekre (pl. a 

szociokulturális környezetre) és intézményes területekre (pl. családi miliőkre) koncentrálnak. A fogalom 

elsőként említett korlátozottságát jól szemlélteti Dirk Käsler miliődefiníciója. A miliő szerinte az a „megélt és 

                                                           
47Eltekintek a nem társadalmi jelenségekre (hanem például a természeti környezet tulajdonságaira) vonatkozó miliőfogalmak tárgyalásától. 
48Francia kifejezés, jelentése: közepette, középen – a ford. 
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[az emberre] hatást gyakorló (szub)kulturális környezet, amely egy »stílus« kialakulását ösztönzi‖ (Käsler 1984: 

22, 325). Dieter Claessens miliőfogalma jól szemlélteti a meghatározások második fajta korlátozottságát. 

Az általános kulturális miliőtől elkülöníti a különös családi miliőket: „eddig túlzottan kevés elemzői figyelmet 

kapott az a formáló hatás, amit a családi miliő – vagyis az illatok, hangok, mozgások, viselkedések 

legkülönbözőbb árnyalatainak összességéből álló »családi stílus« –- gyakorol a nyitott, fejlődésben lévő 

egyénre‖ (Claessens 1962: 134). 

Az újabb miliőkoncepciók e sajátos változatai mellé gyakran társul egy további is. Az egyén szemszögét veszik 

alapul, és innen nézve a miliő manapság legtöbbször csupán az individuumot közvetlenül körülvevő társadalmi 

szituáció köztes területét jelenti. Ezek „mögött‖ pedig további tényezők vannak, amelyeket a miliő közvetíti az 

egyén felé. Különösen jól kiviláglik ez az ökológiailag releváns „pszicho-miliők‖ fogalma esetében. Ezek alatt a 

szerzők a szelektíven érzékelt képek, gondolatok és elképzelések tapasztalatokkal és szükségletekkel való 

összekapcsolódásai révén létrejövő komplexumait értik (Sprout és Sprout 1971 [1965]: 32; vö. Käsler 1984: 

327). 

A jelen vizsgálat során használt miliőfogalom –- hasonlóan a többi újabb elképzeléshez –- szintén bizonyos 

szektorokra és szintén a miliőknek az egyének és a „külvilág‖ közti közvetítőfunkciójára koncentrál. 

A következőkben az alábbi értelemben használom a miliő fogalmát: azon emberek csoportja, akik olyan külső 

életkörülményekkel és/vagy belső beállítódásokkal rendelkeznek, amelyek alapján közös életstílus jön létre.49 

E meghatározásból kitűnik, hogy a miliő fogalmának is ugyanaz a kibővített cselekvéselmélet az alapja, mint a 

társadalmi helyzet fentebb kidolgozott fogalmának. Mindkét koncepció abból indul ki, hogy a társadalmi világot 

akkor tudjuk a legjobban megismerni, ha a cselekvők számára szubjektíven értelmes cselekvéseket követjük, 

beleértve ebbe mindazokat az előfeltételeket, cselekvési folyamatokat, összefonódásokat és következményeket, 

amelyek ezekkel összefüggésben állhatnak. Ahogy már említettem: ez nem jelenti azt, hogy a cselekvéselmélet 

megértési horizontja az egyén szintjén maradna. Az ilyen elmélet nem lenne elégséges, hiszen a legreflexívebb 

és legjobban informált cselekvők sem tudják az összes társadalmi okot beépíteni az őket mozgató indítékokba, 

és nem képesek számolni az összes következménnyel sem. A helyzetek korábban kifejtett elképzelése és a 

miliők imént kidolgozott koncepciója számára alapként szolgáló kibővített cselekvéselmélet abból a 

feltételezésből indul ki, hogy a szociológus megértési többlettel rendelkezik. Képes tehát olyan „objektív‖ 

cselekvési körülményeket, célokat, összefüggéseket és hatásokat figyelembe venni, amelyeket maga a cselekvő 

nem ért (1. szakasz). 

A társadalmi helyzetek koncepciójának elméleti megalapozása szinte kizárólag ebből a megértési többletből 

indult ki, hiszen a helyzetek már a definíciójuk szerint is „objektív‖ életkörülményeket testesítenek meg. Ezzel 

szemben a miliők megalkotása során éppúgy meg akarjuk ismerni a cselekvők „szubjektív‖ mozgatórugóit és 

céljait, mint a cselekvéseik „objektív‖ előfeltételeit és következményeit. Az életstílusok és a miliők e kétféle 

konstitúciós folyamat eredményei –- és így is kell kezelni őket. 

Az elméleti megalapozásnak módszertani következményei is vannak. Míg a társadalmi helyzetek vizsgálata 

esetében analitikus és kvantitatív módszerekre van szükség, addig a miliők esetében kicsit más a helyzet. 

A miliők felépülésének (egyikféle) alapját jelentő észlelési és értelmezési folyamatok ugyanis szükségessé 

teszik, hogy a kvantitatív mellett hermeneutikus és kvalitatív50 eljárásokat is alkalmazzunk. A miliőkutatás tehát 

egyszerre követel meg analitikus és hermeneutikus, kvantitatív és kvalitatív módszereket. 

A purista elméletfelfogások követelményeinek ugyan nem felel meg az itt használt hibrid jellegű, „objektív-

szubjektív‖ miliőfogalom, de ez a vegyes minőség épp az új társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálata számára 

jelent előnyt. Az első fejezetben bemutatattam, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek németországbeli szerkezete 

alapján egyre világosabbá válik, hogy a korábban egységes észlelési módok, értékelések és szubkulturális 

tulajdonságok egyre jobban szertefoszlanak. Felbomlóban vannak például a munkástudat kollektív struktúrái és 

a sajátos alkalmazotti mentalitások, eltűnőben vannak a társadalmi rétegek között megfigyelhető értékbeli és 

                                                           
49Mindenekelőtt a politikai szociológiában dolgoznak olyan miliőkoncepciókkal, amelyek hasonlítanak erre a definícióra. Vö. pl. azzal a 
miliőfogalommal, amit Mario Rainer Lepsius használt a német pártrendszer kialakulásának vizsgálatára. A „társadalmi-morális miliők‖ 

szerinte „olyan társadalmi egységeket jelölnek, amelyek több strukturális dimenzió (például: vallás, regionális hagyományok, gazdasági 

helyzet, kulturális orientációk, illetve az állam és az egyén között elhelyezkedő szervezetek és csoportosulások rétegspecifikus 
összetételének) egybeesése alapján, jönnek létre‖ (Lepsius 1966: 383). Az általam használt életstílus-miliőket azonban meg kell 

különböztetni a szervezeti miliőtől, amelynek fogalma szintén a politikai témájú írásokban terjedt el (lásd Mooser 1983, 1984). És 

kiváltképp nem azonos a kizárólag „objektív‖ jegyek mentén definiált és operacionalizált miliőkkel, így például a foglalkozási miliőkkel 
(Beck, Brater és Wegener 1979). 
50A hermeneutikus-kvalitatív módszerek használatának szükségessége nem csupán a miliők és életstílusok relatív autonómiájából 

következik, hanem a „szubjektív‖ szituációmeghatározások és életstílusok komplexitásából is, ami inkább egy, az egészet szem előtt tartó 
megközelítést követel meg (lásd Hopf 1979: 19; Jung 1982: 5). 
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viselkedésbeli különbségek. Az életstílusok pluralizálódni látszanak, ami részben a differenciáltabb 

életkörülményekre adott reakciónak tulajdonítható, részben pedig az életstílusok és a külső életkörülmények 

szétkapcsolódásának számlájára írható. Az életstílusok ezáltal gyakran inkonzisztenssé válnak. A fent kifejtett 

miliőfogalmat e tendenciák megragadására hoztam létre, ezért határoztam meg a társadalmi helyzetektől 

(elvileg) függetlenítve. Így már vizsgálható, hogy az emberek életstílusa milyen mértékben független társadalmi 

helyzetüktől (hogy az életstílusokat milyen mértékben kell döntések eredményeként felfognunk, pl. az 

„alternatív‖ és a fogyasztásorientált életmód között). Ez a miliődefiníció ugyanakkor az életstílusok objektív 

körülmények által történő formálásának lehetőségét is magában foglalja. (Ilyen formáló hatással lehetnek 

például a jövedelmi viszonyok, vagy – mint „objektív‖ közvetítő tényezők – a nagyváros és a vidék eltérő 

fogyasztási lehetőségei és kényszerei.51) 

c. A társadalmi miliők funkciói 

A fenti értelemben vett miliők az életstílusok alapján különülnek el egymástól. Első pillantásra ez csupán 

társadalmi tagolódást, és nem társadalmi egyenlőtlenségeket jeleníti meg. Mi közük van tehát a miliőknek a 

társadalmi egyenlőtlenségekhez? 

Két funkciója van a miliőknek, ami relevánssá teszi őket az életcélok egyenlőtlen megvalósítási lehetőségei 

szempontjából. Először is, szabályozzák az előnyös és előnytelen életkörülmények jelentőségét, használatát és 

feldolgozását. Az „objektív‖ és a „szubjektív‖ tényezők kontextusait jelentik, amelyek konkretizálják, hogy az 

előnyös-előnytelen életkörülmények hogyan érintik az embereket (3.1 szakasz), illetve azt, hogy milyen módon 

bánnak e körülményekkel hétköznapi gyakorlati tevékenységeik során (3.2 szakasz). Ez pedig azt jelenti, hogy 

az eltérő miliőhovatartozás bizonyos körülmények között ugyanazon társadalmi helyzetet is meglehetősen 

eltérővé formálhat, és hogy az azonos miliőhovatartozás egymáshoz közelítheti az eltérő helyzetek hatásait is, 

legalábbis amennyire ezt az utóbbiak „objektíven‖ megengedik.52 (Így egészen más jelentősége van pl. a 

szociális biztonságnak az „alternatívok‖, a feltörekvők és a művészek csoportjai, mint a munkások és a 

hivatalnokok tipikus miliői számára. Viszont alig különbözik a hivatalnok és a tartós munkanélküli hétköznapi 

viselkedésmódja abban az esetben, ha ugyanahhoz az „alternatív‖ miliőhöz tartoznak.53) 

Az eddig tárgyalt funkción túlmutat, másodszor, az, hogy a társadalmi miliők nemcsak a tagjaik, hanem a 

kívülállók esetében is hatást gyakorolnak a társadalmi egyenlőtlenségekre. Az egyes miliők életstílusai 

manifesztté teszik az egyenlőtlen életkörülményeket, „megkettőzik‖, és a külvilág felé szimbolikusan 

megjelenítik őket. A miliők így nem pusztán bizonyos önállósággal rendelkező közvetítők, hanem önálló 

formáló instanciák is: maguk is termelőivé válnak az egyenlőtlen életkörülményeknek (azon személyek 

számára, akik nem tartoznak az adott miliőhöz). A miliők tiszteletet és megvetést, kizárást és befogadást, 

privilégiumokat és diszkriminációt, bizalmat és előítéleteket hoznak létre. (Így pl. a felemelkedésorientált miliő 

alkalmazottjai nemcsak, hogy különösen érzékenyek a presztízsrangsorok legkülönfélébb változataira, de a 

lakosság többi csoportjánál sokkal határozottabban megjelenik náluk az a tendencia is, hogy embertársaikat 

különböző presztízsalapú szempontok szerint osztályozzák.) 

Elsősorban tehát a fentebb (2.1 szakasz) társasnak nevezett és a rétegződésmodellek által rendszerint 

elhanyagolt egyenlőtlenségi dimenziókban tükröződik a miliők hatása, és e dimenziók kihatással vannak a nem 

miliőtagokra is. A miliők koncepciója így képes a rétegződéselméletekre a hatvanas évektől jellemző 

„objektivizmus‖ és „ökonomizmus‖ meghaladására, és arra, hogy ismét bevonja az egyenlőtlenségkutatásba a 

társadalmi egyenlőtlenségek szociokulturális, szubjektív és relacionális aspektusait. Ezeket Weber a rend 

fogalmával, Warner pedig az interaktív presztízsrétegek koncepciójával próbálta megragadni.54 Bár az is igaz, 

                                                           
51Ez a miliőkoncepció azt is megengedi, hogy közelebbről is megvizsgáljuk azt az elterjedt feltételezést, mely szerint az életmód helyzettől 

való függetlensége rétegenként és régiónként különböző mértékű. E szerint a felsőbb státuszcsoportok tagjai és a nagyvárosiak jóval 

nagyobb mozgástérrel rendelkeznek az életstílus alakítása tekintetében, mint az alsó réteghez tartozó személyek és a kisvárosi, illetve falusi 

lakosok (lásd Bourdieu 1971 [1966]: 48). 
52Egyes, a társadalmi egyenlőtlenségek hatásait vizsgáló gyakorlatias kutatások a leírt miliőfunkcióhoz igen hasonlatos eredményekre jutnak, 

de anélkül, hogy használnák a miliő fogalmát. Az alábbi idézetek jól szemléltetik ezt. Ha a társadalmi epidemiológia elvonatkoztat „az 

össztársadalmi összefüggéstől (amely esetben a társadalom pusztán az eltérő privilégiumokkal rendelkező társadalmi csoportok összege 
lesz), akkor ennek az a következménye, hogy a társadalmi rétegekkel és osztályokkal szemben támasztott materiális és normatív 

követelmények különbségeit nem vehetjük figyelembe. Kimondatlanul azt a véleményt képviseljük ekkor, hogy pl. az alacsony iskolai 

végzettség minden réteg számára ugyanazt jelenti‖ (Gleiss 1980: 39 sk.). Vagy a kriminológiában: a társadalmi egyenlőtlenségek egyrészt 
közvetlenül fejtik ki hatásukat, másrészt e hatások a „megszámlálhatatlanul sokféle interakciós szituációk alapján kristályosodnak ki, [ezek 

alapján] reprodukálódnak és alakulnak át‖ (Bohnsack 1978: 5). 
53Az életmód differenciáló és homogenizáló funkciójára vonatkozó elképzelés nem új, csupán elterelődött róla a figyelem azáltal, hogy a 
rétegződéselmélet kezdeti életmódra koncentrálását háttérbe szorította az idők során az objektív helyzetek vizsgálata. Már Robert Michels 

(1968 [1922]: 178) is kihangsúlyozta, hogy az életvezetés egyesítheti, és el is választhatja egymástól az osztályokat. 
54A miliők második egyenlőtlenségi funkciója -– hogy életkörülményeket hoz létre a kívülállók számára –- a korai rétegződéselméletek 
felfogásához hasonlatos. Utóbbit Hans Paul Bahrdt a következőképpen írta le: „a szubjektív beállítódások az objektív adottságokból 
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hogy a miliők aktív egyenlőtlenségi funkciói esetében a Weber és Warner által középpontba állított presztízsnél 

jóval többről van szó (vö. Bourdieu 1982 [1979]: 279). 

Az egyenlőtlenségek társas dimenziói, azaz a társas kapcsolatok, szerepek, privilégiumok és a diszkrimináció 

egyenlőtlenségei tekintetében tehát a miliőknek kettős funkciójuk van. Egyrészt újratermelik, pontosítják és 

módosítják ezen életkörülményeket (pl. a nemek felé megfogalmazott eltérő viselkedési elvárások által), 

másrészt életkörülményeket termelnek a kívülállók számára (pl. azáltal, hogy szembesítik őket a miliőre 

jellemző sajátos nemi szerepfelfogásokkal). A társadalmi egyenlőtlenségek gazdasági és állami dimenziói 

esetében a miliők újratermelő, vagyis közvetítő, konkretizáló, szelektáló és felerősítő funkciói vannak 

túlsúlyban, ahogy azt korábban részletesen is kifejtettem. 

d. A miliők tipológiája 

Ha megpróbáljuk az így kialakított miliőfogalomból kiindulva megalkotni a társadalmi miliők tipológiáját, 

akkor a lehetőségeknek a helyzetalapú modellek konstrukciója során felmerült sokaságánál is nagyobb 

tárházával szembesülünk. Először is, különbséget kell tenni mikro- és makromiliők között. A mikromiliők olyan 

életstíluscsoportok, melyeknek tagjai közvetlen személyes kapcsolatban állnak egymással: családok, 

munkahelyi ismerősi körök, ifjúsági csoportok, szomszédságok, faluközösségek stb. Különösen fontos a család 

funkciója, ezek a közvetlenül megélt belső viszonyok ugyanis hétköznapi tapasztalatokra és cselekvésekre 

fordítják le az emberek számára a külső viszonyokat (így az egyenlőtlenségeket is).55 A családformák fejlett 

társadalmakra jellemző sokfélesége pedig még inkább hozzájárul ahhoz, hogy ez a „fordítás‖ családonként igen 

különböző módon valósuljon meg. 

A makromiliők a „hasonló‖ életstílussal rendelkező emberek csoportjait jelentik, és e szempontból nem 

lényeges, hogy ismerik-e egymást: ezek a személyek tartozhatnak más kapcsolathálózatokhoz, mely esetben 

soha nem is találkoznak egymással. Mivel az életstílusokat nagyon sokféle szempont alapján lehet „hasonlónak‖ 

tekinteni, a makromiliők igen különböző tagolódásai állapíthatók meg (regionális csoportok, felekezetek, 

foglalkozási miliők, politikai miliők,56 szabadidős miliők, nemzedéki miliők stb.). 

A miliők sajátos életstílusát az „objektív‖ külső életkörülmények (struktúra) és az egyének „szubjektív‖ belső 

beállítódásainak és viselkedési módjainak (gyakorlat) közvetítő kategóriájaként fogom fel. Mind a makro-, mind 

a mikromiliők ezen a köztes, közvetítő szinten helyezkedik el. Mindkettő a közvetlenül megfigyelhető 

viselkedés absztrakciója, de az elvonatkoztatás különböző mértéke jellemző rájuk. A mikromiliők életstílusait 

még leginkább a viselkedés- és gondolkodásmódok konkrét együttesei által jellemezhetjük (ezen együtteseknek 

az alkotórészeit összetartozóként is érzékeljük). A makromiliők életstílusai ezzel szemben az alapvető 

beállítódások és a nagyon általános viselkedési tendenciák együtteseként ábrázolhatók. 

Célom a makromiliők olyan össztársadalmi modelljének felvázololása, amelynek fő tagolási elve, hogy milyen 

funkciót töltenek be e miliők a társadalmi egyenlőtlenségek struktúrájában. Így tehát annak a kérdésnek kell 

utánajárni, hogy mely általánosan elfogadott életcélok (2.1 szakasz) válnak az egyes életstílus-csoportok 

számára mindennapjaikban különösen fontossá. (Ez az eljárás hasonló elvet követ az egyes életkörülmények 

elsődlegessége alapján azonosított, tipikus, összehasonlító jellegű társadalmi helyzetek elkülönítésekor 

választotthoz.) Ha az egyes miliőket az alapján határozzuk meg, hogy mely életcélok elsődleges jelentőségűek 

tagjaik számára, akkor feltételezhető, hogy a miliők hétköznapjaiban azok az életkörülmények válnak a 

legfontosabbakká, amelyektől ezen életcélok elérését várják. Az életcélközpontú miliőfelosztásban tehát az 

életkörülmények eltérő „szubjektív‖ fontossága is visszatükröződik. 

A 3. táblázat az egyenlőtlenségek szempontjából releváns makromiliők tipológiáját mutatja be. Alapját az 

alkalmazott „életvilág-kutatás‖ (Becker és Nowak 1982) azon miliőtipológiája képezi, amelyet korábban57 a 

fejlett társadalmistruktúra-elemzés egyik építőköveként mutattam be.58 Az egyes miliőkben uralkodó 

                                                                                                                                                                                     
indulnak ki, és sajátos felhalmozódásuk ismét objektív viszonyokat hoz létre, amelyek aztán ismét a szubjektumok cselekvésének alapjává 

válnak‖ (Bahrdt 1984: 134). 
55A szociális munkások és a szociálpedagógusok hangsúlyozzák, hogy az olyan problémák szempontjából, mint például a családi problémák 

vagy a tanulási nehézségek és akadályok, a társadalmi-strukturális tényezők csakis azáltal válnak valóban relevánssá, hogy a családi 

struktúrák közvetítik őket (Dittrich 1985; Thimm és Funke 1977: 600 skk.). 
56A politikai miliők weimari köztársaság viszonyaiból kiinduló leírását nyújtja pl. Mannheim (1996 [1929]: 138). Ezek a miliők nála: (1) a 

bürokratikus konzervativizmus, (2) a konzervatív historizmus, (3) a liberális-demokratikus gondolkodás, (4) a szocialista-kommunista 

koncepció és (5) a fasizmus. 
57A könyv itt nem közölt 3. fejezetében – a szerk. 
58Becker és Nowak felosztását a Sinus-Intézet miliőtipológiájaként tartják számon. Ez ugyanakkor a hradili miliőtagolással szemben nyolc 

csoportot tartalmaz. Hradil csoportosításából hiányzik a 8. miliő, a tradíciónélküli munkásmiliő. Ez már csak azért is meglepő, mivel könyve 
130–131. ugyanezt a miliőtipológiát ismertetve Hradil kitér erre a csoportra is, itt viszont indoklás nélkül elhagyja – a ford. 
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beállítódásokat és tudatformákat az alapján vizsgáltam meg, hogy mely általánosan elismert életcélok 

fejeződnek ki bennük, vagyis hogy mely életcélok dominánsak az egyes miliőkben. A hedonisztikus miliőben 

például az önmegvalósítás, a tehermentesítés és az integráció életcéljai kerülnek előtérbe. Ezért arra 

számíthatunk, hogy a hedonista miliő mindennapjaiban azoknak az életkörülményeknek tulajdonítanak 

különleges jelentőséget, amelyek olyan cselekvéseket tesznek lehetővé, amelyek által kielégíthetik e három 

szükségletet. A következő körülmények lesznek tehát különösen fontosak a hedonisztikus miliőben: az integráló 

és dezintegráló társas kapcsolatok, az identitások kialakítását elősegítő, illetve az identitások szempontjából 

romboló hatású társadalmi szerepek, a tehermentesítő vagy megterhelő munkakörülmények és szabadidős 

körülmények stb. 

7.3. táblázat - 3. táblázat. Társadalmi miliők a Német Szövetségi Köztársaságban 
 

Elnevezés Uralkodó általános életcélok 
Az egyenlőtlen életkörülmények 

uralkodó dimenziói 

Konzervatív emelkedett miliő 
Siker Iskolai végzettség 

Hatalom Formális hatalom 

Kispolgári miliő 

Siker 
Iskolai végzettség, foglalkozási 

presztízs 

Biztonság Kockázatok 

Jólét Pénz 

Tradicionális munkásmiliő 

Biztonság Kockázatok, társadalombiztosítás 

Jólét Pénz 

Tehermentesítés Munka- és szabadidős körülmények 

Felemelkedésre törekvő miliő 
Siker 

Iskolai végzettség, foglalkozási 

presztízs 

Jólét Pénz 

Technokratikus-liberális miliő 

Részvétel Demokratikus intézmények 

Siker Iskolai végzettség 

Önmegvalósítás Társadalmi szerepek 

Hedonisztikus miliő 

Önmegvalósítás Társadalmi szerepek 

Tehermentesítés Munka- és szabadidős körülmények 

Integráció Társas kapcsolatok 

Alternatív-baloldali miliő 

Integráció Társas kapcsolatok 

Részvétel Demokratikus intézmények 

Önmegvalósítás Társadalmi szerepek 
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Csakúgy, mint a helyzetek modelljét (2.3 szakasz), a miliőmodellt is hipotetikus konstrukcióként kell kezelni. 

Ez a hipotetikus jelleg elsősorban nem is a miliőkben megnyilvánuló életstílusokkal, és nem is az „objektív‖ 

jegyek, a beállítódások és a tudatformák összekapcsolódásaival van összefüggésben, hiszen ezekre vonatkozóan 

viszonylag biztos lábakon álló tudással rendelkezünk.59 A miliőtipológia leginkább a társadalmi 

egyenlőtlenségek szerkezetében betöltött funkciója tekintetében hipotetikus, vagyis azzal összefüggésben, hogy 

az egyes miliőknek milyen szerepet tulajdonítunk az egyenlőtlen életkörülmények erősítésével, gyengítésével, 

reprodukciójával és jelentőségkijelölésével kapcsolatban. Ezek a funkciók – csakúgy, mint a társadalmi 

helyzetek funkciói -– nem teljesen vethetők alá empirikus ellenőrzésnek, hiszen többé-kevésbé határozatlan 

körvonalú cselekvési diszpozíciók képezik az alapjukat, nem pedig empirikusan közvetlenül megfigyelhető 

viselkedésformák. A hipotetikus modell empirikus tesztelése tehát nem történhet meg egy lépésben, 

megítélésének kulcsa, hogy a gyakorlati alkalmazása során beválik-e, vagy sem. 

2.3.4. Következtetések: a miliőkoncepció előnyei 

A hagyományos rétegződésmodellek az emberek „objektív‖, elsősorban a foglalkozással kapcsolatos jegyeire 

koncentrálnak (jövedelemre, iskolai végzettségre, foglalkozási presztízsre). Ezáltal elhanyagolják a társadalmi 

egyenlőtlenségek „szubjektív‖, nem gazdasági és relacionális vonatkozásait, amelyek épp ma bírnak különös 

jelentőséggel. Többek között ezért is vádolták meg a rétegződésmodelleket életidegenséggel. 

Így fogalmazódott meg a társadalmi egyenlőtlenségeket megfelelően leírni kívánó modellekkel szemben az a 

követelmény, hogy képesek legyenek az egyenlőtlen életkörülmények hétköznapi hatásmechanizmusainak 

megragadására, és hogy -– amennyiben lehetséges -– építsék be ezeket a mechanizmusokat. 

A miliőkoncepció képes megfelelni e követelményeknek, és hozzá tud járulni a társadalmi egyenlőtlenségek 

életközelibb strukturális modelljéhez. A helyzetek koncepciójával közösen használva felmérhetjük, hogy milyen 

jelentőséggel bírnak és milyen cselekvési lehetőségeket nyitnak meg bizonyos társadalmi előnyök és hátrányok 

az érintettek számára, hogy az érintettek hogyan viszonyulnak a saját és mások életére jellemző előnyös és 

előnytelen életkörülményekhez, illetve hogyan kezelik ezeket. Természetesen a miliőkoncepció sem tud ezekkel 

kapcsolatban tökéletesen biztos kijelentéseket tenni, mivel elvonatkoztat az egyes emberek személyiségétől. 

Mégis jóval nagyobb pontossággal írja le, és nagyobb valószínűséggel találja el a valóságot, mint azok a 

struktúraelméletek, amelyek teljesen figyelmen kívül hagyják az emberi szubjektivitást. 

A miliőkoncepció leginkább azért tud életközeli lenni, mert figyelmének középpontjában az életvilág közbülső 

szintje áll, amely közvetít az össztársadalmi struktúrák és az egyéni érintettség között. 

Tovább közelíti a miliőkoncepciót az élethez, hogy lehetővé teszi a társadalmi egyenlőtlenségek valamennyi 

jelentős életvilágbeli közvetítő instanciájának (a családi, foglalkozási, regionális, politikai stb. miliőknek) a 

rugalmas és beható vizsgálatát. A miliőkoncepció nem olyan megközelítés, amelyet arra használunk, hogy előre 

meghatározott jegyek alapján egy meghatározott séma skatulyáiba soroljuk be az embereket; a miliők tagolását, 

a miliők jellegét és formáját az emberek életformái határozzák meg. 
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3. Angelusz Róbert: Rétegződés és láthatóság1
 

                                                           
1Forrás: In Angelusz Róbert: A láthatóság görbe tükrei. Társadalomoptikai tanulmányok. Budapest, Új Mandátum, 2000. 39–58. 



 VII. TÚL A RÉTEGZŐDÉSEN?  

 429  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3.1. 1. A nagycsoportok körvonalai 

A társadalmi látásviszonyok romlásának egyik legszembetűnőbb megnyilvánulása a társadalom 

differenciálódásának és a társadalmi nagycsoportoknak a csökkenő áttekinthetősége. A társadalom 

tagozódására, az osztály- és tagtudatok tanulmányozására irányuló vizsgálatok egyértelműen jelzik a felmerülő 

nehézségeket, a csoportidentifikációk elbizonytalanodását. Amíg akár csak száz évvel ezelőtt még kivételesnek 

számítottak az olyan helyzetek, amelyekben az emberek számára ne lett volna nyilvánvaló saját maguk és a 

környezetükben előforduló személyek társadalmi hovatartozása, addig a jelenhez közelítve egyre kevésbé 

kézenfekvő a nagycsoportok és a hozzájuk tartozó személyek felismerhetősége. A bizonytalanságok nem csak a 

laikusok szintjén jelentkeznek Szociológusok és más társadalomtudományok művelői bonyolult empirikus 

kutatásokat és többváltozós matematikai elemzéseket végeznek, hogy többé-kevésbé körvonalazni tudják a 

társadalom stratifikációját. 

Az identifikáció legfőbb akadálya a társadalmi nagycsoportok határainak elmosódottabbá válása. Az éles 

kontúrokkal elváló rendektől az osztályok, majd a rétegek felé haladva a csoporthatárok elhalványulnak. A 

határok bizonytalanná válása mellett a csoportok belső differenciálódása is mérsékeli a csoportazonosítás 

lehetőségeit. A rendek viszonylagos zártsága, jogi intézményesítettsége, az életvitel szigorú normakötöttsége és 

egységessége, a reprezentatív státusszimbólumok kidolgozottsága biztosította a csoporthovatartozás és a 

társadalmi rang magas szintű felismerhetőségét. Meghatározott rendek esetében a normák a táplálkozásra, a 

ruházkodásra, a beszédmódra, a családi ünnepek megtartására, jóformán az élet valamennyi folyamatára 

kiterjedtek.2 A tömegesen előforduló társadalmi cselekvések erős csoportspecifikus rendezettségben 

nyilvánultak meg, amelyek – nem intencionált – státusszignálként a státusszimbólumokkal együtt jóformán 

mindenki számára lehetővé tették a rendi hovatartozás azonosítását. A rendekben – a csoportok, a cselekvések 

és az interakciók szabályozottsága tekintetében is – nagyfokú összerendezettség, ha úgy tetszik, rend uralkodott 

A renden belüli és a rendek közötti érintkezések eltérő gyakorisága, a belső és külső interakciók – például a 

megszólítások – formális különbségei, a kontaktusok exkluzív megkülönböztető jellege még markánsabbá tették 

a rendek közötti határvonalakat. 

Az osztályok kevésbé zárt képződmények. A jogi intézményesülés hiánya, a nagyobb mobilitási gyakoriságok 

és a velük járó inkonzisztenciák következtében az osztályok tagjai az erőforrások hasonló nagysága, helyzetük 

viszonylagos ekvivalenciája ellenére sem képeznek a rendekhez mérhető interakciós közösségeket. A rendi 

közösségek és „szabadságok" fokozatos megszűnésével az osztályok határai is kevésbé egyértelműek, mint a 

rendek esetében. Közrejátszik ebben a rendi és az osztalytagozódás eltérő szabadsága, amennyiben az utóbbi 

típusnál a csoport tagjai életlehetőségeiket szubjektíve is nyitottabbnak észlelik, nem tekintik annyira magától 

értetődőnek, mint a rendi besorolás öröknek látszó keretei között. A tömeges cselekvések csoportszerűsége. 

osztályspecifikus jellege ugyan továbbra is fennáll, az összefüggések lazább szerkezete miatt azonban kevésbé 

egyértelműek a rétegszignálok.3 A biztos határok némileg mérsékeltebb pregnanciája és az életvitelek nagyobb 

pluralitása következtében kevésbé kikristályosodott a csoportnormák és a státusszimbólumok rendszere. 

Nehezebb a nagycsoporthoz tartozás felismerhetősége, ami csökkenti az osztályon belüli interakciók 

kiterjedtségét, a kapcsolathálózatok szövetének sűrűségét. 

E jellegzetességek még határozottabban érvényesülnek az erőforrások nagyobb készletével rendelkező 

dinamikus társadalmak tipikus nagycsoportjainál, a társadalmi rétegeknél. A szintek számának növekedése a 

hierarchia egy kiterjedd zónájában, az előfonás-differenciál csökkenése, az ennek következtében élénkebb 

társadalmi mobilitás és a réteghatárok interaktív átjárhatósága önmagában is csökkenti a rétegek belső 

mobilitását. A csoport fogalmának – legyen szó akár kiscsoportokról, akár makroszociológiai értelemben vett 

nagycsoportokról – per definitionem ismérve a csoporton belüli interakciók viszonylag nagy gyakorisága. Ennek 

csökkenése a csoport kohéziójának oldódásához vezet. A belső és a külső interakciók hányadosának csökkenő 

rátája bomlasztja a rétegek integráltságát, határainak biztos körvonalait.4 Az életvitel pluralizalódása, a 

hierarchia széles tartományában érvényesülő mobilitási aspirációk, az erőforrásokban némileg gazdagabb közeli 

rétegek elérhetősége, normáiknak és mintáiknak gyakori követése – a normák bizonyos határok közötti 

választhatósága – tovább növeli az identifikáció és a csoportintegráció dilemmáit. 

                                                           
2Vö. K. M. Bolte – D. Kappe – E Neidhardt: Soziale Ungleichheit. Opladen, Leske Verlag, 1975, 5. oldal 
3A nem intencionált, de azért „beszédes‖ szignáltok és az intenclonált szimbólumok különbségeivel kapcsolatban üsd I. L Aranguren: 

Sozioligie der Kommunikation. München. Kindlers Universitäts Bibliothek, 1967, 30. oldal 
4A makroszociológiai értelemben használt csoportok egyik leglényegesebb ismérve, hogy a csoporton belüli interakciók száma meghaladja a 

csoportközi interakciókét. A belső és külső interakciók rátájának nagysága a csoport típusa szempontjából is meghatározó attribútum. E 

kérdéskörrel kapcsolatban lásd P.M. Blau: Structural Contexts of Opportunities. London–Chicago, The University of Chicago Press. 1994. 
5. oldal 
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A társadalmi rétegződés szempontjából releváns változók fontossági struktúrájában bekövetkezett 

átrendeződések kedvezőtlenül érintették a nagycsoportok láthatóságát. Az átalakulások helyes interpretációja 

érdekében célszerű áttekinteni a makrostrukturális változók főbb típusait. Blau a változók két típusát, a 

nominális és a graduális paramétereket különítette el egymástól.5 Felfogása szerint a nominális paraméterek éles 

határokkal elváló csoportokra, például nemekre, fajokra, vallásokra, foglalkozásokra bontják a populációt. E 

csoportokat – logikai státusuk szerint – az egymásmellettiség jellemzi, azaz olyan „másságok‖, amelyek 

önmagukban nem hierarchikusak. Ezzel szemben a graduális paraméterek, például a jövedelem, a vagyon, a 

hatalom, az iskolai végzettség, státusrangsorok alapján tagolják a társadalmat. E paraméterek folytonosak és így 

nem tartalmaznak stabil választóvonalakat, ugyanakkor jellegzetes attribútumuk a mérhetőség. A gradualitás 

éppen abban nyilvánul meg, hogy az egyes fokozatok a „több‖, illetve a „kevesebb‖ terminusaival 

jellemezhetők. A nominális és a graduális paraméterek megkülönböztetésének kétségkívül nagy a heurisztikus 

értéke, mégis tartalmaz bizonyos ellentmondásokat. A graduális változók között szerepel például a jövedelem és 

az életkor. Az előbbi olyan változó, amely nem pusztán a több és a kevesebb, hanem a kedvezőbb és a 

kedvezőtlenebb hierarchikus kategóriáival is jellemezhető. Ez korántsem áll fenn az életkor esetében. Amíg a 

gazdasági erőforrások szűkössége következtében evidensnek tekinthető, hogy kedvezőbb több jövedelemmel 

rendelkezni, mint kevéssel, addig az életkor nem jelent a fokozatokkal rendre javuló vagy romló hierarchikus 

pozíciót. A nominális változóhoz hasonlóan – az uralkodó értékrendszer, illetve az életkor és az erőforrás-

változók korrelációja – határozza meg, hogy az előbbi egyes szakaszai közül melyek tekinthetők kedvezőknek 

vagy kedvezőtleneknek. 

A változók kétosztatú tipizálása mellett problematikus lehet az olyan fontos paraméterek besorolása is, mint a 

termelési javak tulajdona. A tulajdon a Blau-féle felosztás alapján graduális paraméternek tekinthető, 

amennyiben a tulajdonnélküliség → kis tulajdon → nagyobb tulajdon egyértelműen fokozatokat, sőt kumulatív 

struktúrát jelez. Ugyanakkor a tulajdont a nem-tulajdontól elválasztó fokozatok között a választóvonalak 

hasonlóképpen élesek, mint a nominális paraméterek közötti határok. Meghatározott jogi privilégiumok, például 

a választójoggal való rendelkezés tekintetében még nagyobb dilemmák forrása a nominális vagy graduális 

kategóriák merevsége. Egy társadalom szavazati joggal rendelkező tagjai nemcsak hierarchikusan kedvezőbb 

helyzetűek, hanem egyúttal a szavazati joggal nem rendelkezőktől is jól látható, éles határokkal válnak el. Az 

elemzett példák jelzik, hogy a nominális és a graduális paraméterek nem vagylagosak, és az utóbbiak nem 

azonosíthatók a Társadalom vertikális fokozataival. E megfigyelések alapján célszerűnek látszik a 

paramétereknek egy árnyaltabb, négy típusba sorolható felosztása. A típusok a hierarchikus viszony, illetve az 

éles választóvonal dimenziói alapján különíthetők el. 

 

1. ábra. A strukturális paraméterek típusai 

Az emergens változók a hierarchia szempontjából a fent-lent fokozatai mentén elhelyezkedő grádicsokat 

képeznek. Az egyes fokozatok egyúttal éles határvonalak is, mint például a termelési javak tulajdona vagy a 

jogilag intézményesült rangok fokozatai. A hierarchikus különbségek és az éles határok együttesen valóban 

emergens teszik az ilyen paraméterek mentén kialakuló csoportokat. A nominális paramétereknél - például nem, 

vallás, etnikum - hasonlóképpen jól kirajzolódnak a határok, de a csoportok között csak másságoktól, 

horizontális különbségektől beszélhetünk. A hierarchikus paraméterek - például jövedelem, vagyon, 

iskolázottság vagy a hatalom - a kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb terminusokkal jellemezhető folytonos 

változók, amelyek között csak külsődleges szempontok szerint, mesterségesen lehet határokat húzni. Hasonló 

folytonosság jellemzi az olyan graduális változókat, mint például az életkor vagy a gyerekszám, de esetükben a 

gradualitás nem tartalmaz magától értetődő előnyösebb státusokat. 

                                                           
5Blau társadalmi paraméterekről kialakított koncepciójával kapcsolatban lásd még M. Blau: Inequality and Heterogenity. New York. Free 
Press, 1973 és P. M. Blau – I. E. Schwartz: Crosscutting Social Circles. New York–London, Academic Press, 1984. 
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Az elmúlt évtizedek fontossági hierarchiájában a paraméterek szerepében és összekapcsolódásuk 

konszolidációjában bekövetkezett változások egyértelműen csökkentették a társadalmi struktúra láthatóságát.6 A 

paraméterek típusaiban a legfontosabb átalakulás a hierarchikus változók térnyerése és az emergens változók 

súlyának viszonylagos háttérbe szorulása. A hatalom struktúraképző potenciáljának növekedése egyike a 

legszembetűnőbb fejleményeknek. A hatalom ugyanakkor valamennyi releváns változó közül - hierarchikus 

jellege ellenére - a legnehezebben mérhető, sót az akaratérvényesítés sokrétűsége és számos ismeretlen nexuson 

alapuló látens jellege következtében valószínűleg a struktúra kg-kevésbé áttekinthető paramétere. A jogát 

privilégiumok fokozatos felszámolása urán a legutóbbi évtizedekben kétségtelenül a tulajdonviszonyok mentén 

zajlottak le a legrelevánsabb változások. A tulajdon stratifikációs szerepének relativizálódása a társadalmi 

nagycsoportok láthatósága szempontjából kedvezőtlen fejlemény. A szóban forgó strukturális átalakulások Max 

Weber osztályokról kialakított felfogásában is körvonalazódtak. Az általa tulajdonosi osztálynak (Besitzklasse) 

nevezett osztályok mellett a termelési osztályok (Erwerbsklasse) túlsúlya jutása és az utóbbiak között a piaci-

értékesítési különbségek hierarchikus jellege több vonatkozásban is jelzi a változásokat, a tulajdon határkijelölő 

szerepének módosulását.7 A termelési javak tulajdonával rendelkezők csoportja összeszűkül, a tulajdonos és a 

tulajdon nélküli csoportok méretdifferenciálja, elsősorban a hagyományos kispolgárság számarányának 

csökkenése, előtérbe állítja a kereső-osztályokon és a hivatalnoki karon belül a nem-tulajdonon alapuló 

erőforrások egyenlőtlenségeit.8 Az erőforrások strukturális egyenlőtlenségeinek relevanciája megnövekszik. A 

tulajdonnal való rendelkezés és az egyenlőtlenségek kérdése a hierarchia jelentős sávjában elválik egymástól. A 

tulajdon nélküliek között is igen jelentősek a munkapiaci pozíciókban és az erőforrások készletében 

megnyilvánuló különbségek. E változások eredőjeként az eltérő erőforrások észlelésének valószínűsége 

lényegesen nagyobb, mint a tulajdoné. Az erőforrás-különbségek a rétegződés teljes mezőnyében 

érvényesülnek, míg a tulajdonosok az aktív keresőknek csak egy töredékét adják. A méretdifferenciálok 

következtében a tulajdon nélküli többség esetében a találkozás esélye kisebb a tulajdonosrétegekkel, mint az 

eltérő erőforrással rendelkezőkkel.9 A szembesülés az erőforrás-különbségekkel mindennapi tapasztalattá válik, 

miközben nyilvánvaló, hogy az egyenlőtlenségek mögött a legtöbb esetben nincsenek tulajdonosi különbségek. 

A részvénytulajdon megjelenése a tulajdonviszonyok változásának és a látásviszonyok romlásának a 

legfeltűnőbb indikátora. A részvények térhódítása egyfelől a tulajdon növekvő oszthatóságán, másfelől a 

részvénytulajdon anonim jellegén keresztül korlátozza a tulajdonviszonyok és az arra épülő stratifikáció 

láthatóságát. Az anonimitás a tulajdon részleges titkosításának lehetőségét tartalmazza. A tulajdonos különböző 

cégek közvetítésével álcázhatja, hogy kinek a kezében van az irányítópakett. Tovább bonyolítja a helyzetet, 

hogy a közvetítőcégek sokszor maguk is anonim részvénytulajdonra épülő vállalkozások. A részvénytulajdon 

anonim jellege elsősorban a hierarchia csúcsain kendőzi el a tulajdon koncentrációjának fokát, a tulajdonos 

személyes azonosíthatóságát, a tulajdonmegoszlás aktuális ismeretét. A részvénytulajdon nagymértékű 

oszthatósága – bár sok tekintetben virtuálisan – lefelé is tágítja a tulajdonosok körét. Az így keletkező, 

esetenként kettős kötésű – egyszerre alkalmazott és részvénytulajdonos – rétegek sokkal kevésbé felismerhetők, 

mint a középrétegek hagyományos tulajdonnal bíró csoportjai. A tulajdonnal rendelkezés nominális 

választóvonala hierarchikus prediktorrá válik, amely immáron nem választja el oly élesen a tulajdonosi és a 

tulajdon nélküli osztályokat. Nemcsak a tulajdon határkijelölő, vagylagos jellege válik bizonytalanná, hanem a 

tulajdon fokozatai és az egyéb változók konszolidációja is. A tulajdon nem hoz létre olyan átütő erejű látható 

törésvonalat, amely nagymértékben egybeesne és korrelálna a különböző erőforrások törésvonalaival. A 

változók összerendezettségét a mobilitási folyamatok következtében keletkező státusinkonzisztenciák, a 

struktúraképző nominális változók bővülése – például az ágazatok és a foglalkozások differenciálódása – és a 

különböző paramétertípusok mérsékelt illeszkedése is korlátozza. A strukturális változók konszolidációjának 

mértéke az osztályhatárok kikristályosodásán keresztül döntő mértékben befolyásolja a struktúra 

áttekinthetőségét. A konszolidáció javítja, az interszekció pedig rontja az osztályok láthatóságát. 

                                                           
6A paraméterek konszolidációja korrelációs összefüggéseik nagyságától függ. „Az erős korrelációk konszolidálják a csoporthatárokat és a 

hierarchikus különbségeket. A gyenge korrelációk arra vallanak, hogy a társadalmi differenciák átmetszik egymást, ami feltételezi, hogy 
akik bizonyos tekintetben különböznek, más vonatkozásban hasonlóak egymáshoz‖ (E M. Blau: Structural Contexts of Opportunities, 5. 

oldal). 
7Webernek a Besitzklasse és az Erwerbsklasse fogalmáról adott rövid definícióit lásd M. Weber: Wirtschaft und Gesellschaft. Köln–Berlin, 
Kiepenhauer–Witssch, 1964, 223. oldal. Weber megközelítésében a Besitzklasse és a Erwerbsklasse kombinált használata egyszerre 

tartalmazza a konfliktuselméleti és a funkcionalista megközelítés bizonyos elemeit. Weber ennyiben a két iskola közötti későbbi 

szintézistörekvések egyik korai előfutárának tekinthető. 
8A méretdifferenciál a szintdifferenciál és az erőforrás-differenciál terminusaival kapcsolatban lásd Nan Lin: „Társadalmi erőforrások és 

társadalmi mobilitás – a státuselérés strukturális elmélete.‖ In Angelusz R. (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest, Új 

Mandátum, 1999, 391-399. oldal. 
9Blau makrostrukturális felfogásának egyik fontos tétele, hogy a csoportok méretei befolyásolják a csoporton belüli, illetve a csoportok 

közötti kontaktusok arányát. A csoportok közötti kontaktusok aránya így függ attól, hogy miként oszlik meg a populáció a csoportok között. 

Egy kis csoport tagjának például nagyobb a kontaktuskialakítási esélye egy nagyobb csoport tagjával, mint fordítva. Vö. P. M. Blau: 
Structural Contexts...,9-10. oldal. 
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A réteghatárok elbizonytalanodása mellett a hasonló hierarchikus szinteken elhelyezkedő csoportok növekvő 

fragmentálódása és az individualizálódási folyamat is kedvezőtlenül érinti a látásviszonyokat. Az 

individualizálódás mértéke mindenekelőtt a társadalom teljes erőforráskészletének egy főre eső nagyságától és 

annak növekedési ütemétől függ. Az erőforrások gyarapodásával előbb-utóbb kialakul az a helyzet, amelyet U. 

Beck a szintek eltolódásának nevezett.10 Az erőforrások gazdagabb készlete – az erőforrás-differenciál 

változatlanságát tételezve – lehetővé teszi, hogy a hierarchia egyre növekvő tartományában érvényesüljön az 

életformák szabadabb választhatósága. Éppen az életstílusoknak ez a viszonylagos cserélhetősége a 

modernizáció egyik legmarkánsabb ismérve. Az individualizálódás a csoportképződés szabadabb feltételeinek 

megteremtésével lehetővé teszi, hogy a társadalom nagycsoportjain belül bizonyos rendies vonásokkal is 

felruházott interakciós csoportok keletkezzenek, amelyek szövevényesebbé teszik a társadalom horizontális 

tagoltságát. A magas szintdifferenciál mellett szerveződő hierarchikus tagoltságot átmetszi egy olyan 

horizontális csoportképződés, amely számottevően megnöveli a struktúra egészének és makrocsoportjainak 

komplexitását. E transzformációk folyományaként az erőforrások tekintetében közel eső szintek határain 

átnyúló, de az életstílusukban hasonló irányultságú emberek hálózati összefüggéseiket és interakciós 

gyakoriságukat nézve sokkal inkább tekinthetők csoportoknak, mint az erőforrásokkal rendelkező személyek 

interakciószegény vagy izolált halmazai. Az erőforrások különböző szintjein átívelő tartós kommunikációs és 

kulturális cserefolyamatok olyan interakciós mobilitásnak tekinthetők, amelyek gyakran kiindulópontját, első 

lépcsőfokát képezhetik egy későbbi társadalmi helyzetváltozásban is realizálódó vertikális mobilitásnak. 

A növekvő szintdifferenciál, valamint a csökkenő erőforrás- és méretdifferenciál feltételei mellett lezajló 

intenzív rétegközi interakciós és mobilitási folyamatok ellentmondásosan érintik a társadalmi nagycsoportok 

percepcióját. A mobilitás másképpen hat a láthatóságra és a megközelíthetőségre. Láthatóságon a szóban forgó 

szociális objektiváció – esetünkben egy társadalmi nagycsoport – körvonalazhatóságát és tagságának 

azonosíthatóságát értem, megközelíthetőségen pedig azt, hogy a kívülállók számára mekkora esély nyílik a 

csoport tagjaival való tartósabb kontaktusok kialakítására, s ezen keresztül a csoport életviszonyainak 

alakulásáról első kézből származó tapasztalatok szerzésére.11 A csoport láthatósága rendszerint pozitívan 

korrelál zártságával és homogenitásával. Stabilitásának és zárt jellegének kikezdése a fellépő 

státusinkonzisztenciákon, a növekvő mobilitási és csoportközi interakciókon keresztül hozzájárulhat a csoport 

határainak elmosódásához, növeli heterogenitását és ezáltal rontja a láthatóság feltételeit. E folyamatoknak más 

a csoportok megközelíthetőségére kifejtett hatása. A növekvő csoportközi interakciók és az intenzívebb 

mobilitás a bővülő rétegközi kapcsolatokon keresztül közelítik egymáshoz a szomszédos rétegeket. A személyes 

interakciók közvetítésével számos lehetőség nyílik a másik csoportról formálódó közvetlen tapasztalatok és 

benyomások szerzésére. Minél sokrétűbbek a másik csoport életvilágáról szerzett személyes tapasztalatok – 

állandónak véve a társadalmi látásviszonyok egyéb feltételeit –, annál nagyobb az esélye annak, hogy reálisabb, 

kiegyensúlyozottabb kép alakuljon ki a megfigyelés tárgyát képező integrációról. 

A szomszédos csoportok növekvő megközelíthetősége természetesen csak bizonyos határig érvényesül. 

Meglehetősen kézenfekvőek az átjárhatóság rétegközi korlátai is. A nagyobb megközelíthetőség elsősorban a 

szomszédos rétegek között alakul ki. A távolabb eső rétegek viszonylatában mind a csoportközi kontaktusokat, 

mind az első kézből szerzett tapasztalatokat illetően már sokkal kisebb mértékben valósul meg a közelíthetőség. 

Minél nagyobb a két réteg egymástól való távolsága, annál csekélyebb lehetőség nyílik a személyes 

tapasztalatok szerzésére. Két réteg távolsága egyfelől erőforrás-különbségüktől, másfelől a közöttük 

elhelyezkedő rétegek számától függ. Mindkét tényező csökkenti a közöttük lévő interakciók számát. Az 

alacsony szintdifferenciál vagy a feljebb elhelyezkedő réteg nagy mérete csökkentheti a csoportközi 

kontaktusokban mért rétegközi távolságokat. A szomszédos rétegek jobb megközelíthetősége a rétegződés 

komplex elérhetősége szempontjából nem jár feltétlenül pozitív egyenleggel. Ha a csoportközi mobilitások és 

interakciók összességükben növelik a rétegek számát, a „széthúzódó‖ hierarchiában egyes rétegek távolsága 

növekedhet. A távolabb eső rétegeknél – különösen ha a fokozatok differenciálódása még növeli is a struktúra 

egészének komplexitását – a korábbiakhoz képest nehezebbé válhat a hozzájutás az első kézből szerzett 

tapasztalatokhoz. 

A távoli rétegek közül különösen a piramis magas szintjein elhelyezkedő elitcsoportok megközelíthetősége 

korlátozott. A jelentős erőforrás-különbségeken túl e csoportok csekély mérete, exkluzivitása és esetenként 

fellépő bezárkózási törekvései – különösen az alsóbb rétegek számára – jelentősen csökkentik a személyes 

elérhetőség esélyeit. A különböző elitcsoportok életvilága rendszerint olyan zárt exkluzív intézmények keretei 

                                                           
10A társadalmi individualizációs folyamatról és strukturális következményeiről kialakult felfogásával kapcsolatban lásd U. Beck: „Túl 
renden és osztályon.‖ In Angelusz R. (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest, Új Mandátum, 1999. Lásd még U. Beck: 

Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1998. 
11Az első- és másodkézből szerzett tapasztalatok megkülönböztetéséről lásd A. Gehlen: Die Seele im Technischen Zeitalter. Hamburg, 
Rowohlt, 1957, 49. oldal. 
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között zajlik, amelyeknek megfizethetetlen árai, illetve nagyfokú védettsége a kisemberek számára jóformán 

lehetetlenné teszik a bepillantást. Az elit egyes tagozatainak láthatóságát napjainkban az is korlátozza, hogy 

gyakran kerülik a személyes fellépést a tömegkommunikáció nyilvános fórumain. A rang és a pompa nyilvános 

fitogtatása korántsem olyan átfogó érvényű, mint a korai reprezentatív nyilvánosság feltételei között. Különösen 

a gazdasági elit csúcsain elhelyezkedőknél válhat az életvezetés és a biztonsági stratégia részévé a vagyont és a 

pazar gazdagságot elfedő inkognitó. E tényezőkkel hozható kapcsolatba, hogy például a milliomosokról az 

emberek többségében kialakult kép rendszerint olyan kívülről megteremtett konstrukció, amelynek alig van 

köze az első kézből szerzett tapasztalatokhoz. 

3.2. 2. Az „osztálytudat” és a nagycsoportok áttekinthetősége 

A bemutatott folyamatok: a strukturális paraméterekben bekövetkezett súlyponteltolódások, a rétegképző 

változók mérsékelt konszolidációja, az osztályhatárok elbizonytalanodása, a csoportközi interakciós és 

mobilitási folyamatok bővülése külön-külön és összességükben is csökkentik a társadalmi osztályok, rétegek 

megfigyelhetőségét. E változások további – a társadalmi látásviszonyok szempontjából – kedvezőtlen 

folyománya, hogy romlanak az osztály- és a rétegtudat kialakulásának feltételei. Könnyen belátható, hogy a 

kollektív tudat létével, kikristályosodásának szintjével szorosan összefügg a nagycsoportok láthatósága. A 

kifejlett, átfogó szolidaritásban, belső szervezettségben, esetleg demonstratív formákban is megnyilvánuló 

osztály- vagy rétegtudat természetesen segíti, hiánya pedig korlátozza a nagycsoportok helyes percepcióját. A 

legközvetlenebbül a csoporthatárok elmosódása és belső fragmentálódása okozza a kollektív tudat 

szerveződésének nehézségeit. Az osztállyá válás, az osztálytudat kialakulása bizonyos fokig eleve feltételezi az 

együvé tartozás kereteinek és alapjainak ismeretét, a csoporttagság beazonosíthatóságát. Az osztályhatárok 

helyes percepciója, a külső és belső határok pontos felismerése nélkül csekélyek a kollektív tudat 

formálódásának esélyei. Az osztályhatárok láthatósága, a „mi‖-tudat kialakulása és a csoportban zajló 

interakciók sűrűsödése szorosan összefonódó, egymást erősítő folyamatok. A világos határok növelik az 

interakciók gyakoriságát, a hálózat összekötöttségét (connectedness) és sűrűségét (density), s ezáltal kedvezően 

érintik a kollektív tudat és az együttes fellépés kialakításának kommunikációs lehetőségeit. Megfordítva: a 

nagycsoport-határok elmosódása, a belső tagolódás konfúziója csökkenti az interakciós hálózatok hatékony 

működését, az osztály-vagy rétegidentitás megteremtésének esélyeit. 

A kollektív tudat kialakulásának státusekvivalencia-észlelése mellett fontos előfeltétel a csoporthelyzet 

kontextuális jegyeinek és okainak együttes tisztázása is. Ez teszi lehetővé a hasonló érdekirányok felismerését, 

integrációját, esetleg közös célok megfogalmazását. Kollektív tudatról két feltétel együttes érvényesülése esetén 

beszélhetünk. A csoport valamennyi (vagy csaknem valamennyi) tagjának azonos attitűdjének kell lennie az 

adott konkrét vonatkozásában, például a bérek alacsony szintje vagy valamilyen jogintézmény megítélésében. A 

másik feltétel, hogy a csoport valamennyi tagja (vagy szinte valamennyi tagja) tudatában legyen annak, hogy 

mindenki más, valamennyi érintett csoporttag osztja ezt a meggyőződést.12 A „tudom, hogy mindenki hozzám 

hasonlóan látja‖ bizonyossága olyan mozgósító hatású potenciális erőforrás, amely szükséges feltétele a 

kollektív erőfeszítések megvalósulásának. A sikeres kollektív cselekvés mind a kollektív tudat megerősödése, 

mind a szóban forgó csoport láthatósága szempontjából meghatározó jelentőségű. A sikeres kollektív 

cselekvésnek azonban – más okok miatt is – igen törékenyek a feltételei. N. Olson elemzése nyomán számos 

szerző az úgynevezett „potyautas-effektus‖ megjelenésében és leszerelő hatásában látja az eredményes kollektív 

cselekvés legfőbb akadályát.13 A kollektív cselekvések, például egy sikeres sztrájk megvalósítását keresztezheti, 

hogy az egyének még a célokban való egyetértés esetén is akkor járnak a legjobban, ha személyesen nem 

csatlakoznak a sztrájkhoz. Ez a racionális gazdasági logika szabályai szerint a sztrájk sikeressége vagy 

sikertelensége esetén egyaránt fennáll. A sztrájk győzelme a potyautasok számára a legkedvezőbb. A kivívott 

kollektív javakból – a bérek emelése, a kollektív szerződés előnyös átalakítása stb. – ugyanúgy részesülnek, 

mint a megmozdulásban részt vevő társaik. Emellett nem osztoznak azokban a hátrányokban – 

jövedelemcsökkenés, esetleges elbocsátás –, amelyek a sztrájk résztvevőit sújtják. A potyautasok kooperáló 

társaikhoz képest a sztrájk sikertelensége esetén is kedvezőbb mérleggel kerülnek ki a konfliktusból. Miután 

nem csatlakoztak a sztrájkhoz, nem kell számolniuk a részvétel személyes költségeivel, sőt megítélésük a 

menedzserek szemében feltehetően javulni fog. 

Ez a racionális cselekvés valószínűségét bizonyára eltúlzó mérlegelés viszonylagos realitása ellenére 

leegyszerűsíti a tényleges reagálások feltételeit. Az alkalmazott logika nem számol eléggé a társadalmi 

                                                           
12Optikai akadályok a kollektív tudat kialakulásának mindkét feltételét korlátozhatják. A pluralizmus ignoranciája a közös attitűdök 
fennállása esetén megakadályozhatja a második feltételt, a konszenzus átfogó percepcióját. Hasonló okok, például kommunikációs 

akadályok esetén a közös attitűdök hiánya miatt nem alakul ki stabil kollektív tudat még akkor sem, ha a pluralizmus téves becslése 

következtében a csoport tagjai úgy észlelik, hogy szinte mindenki egyöntetűen ítéli meg a helyzetet. 
13A kérdésről lásd M. Olson: A kollektív cselekvés logikája. Budapest, Osiris, 1997. 



 VII. TÚL A RÉTEGZŐDÉSEN?  

 434  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

cselekvések sokféleségével.14 A racionális cselekvés mellett az értékracionális, az affektív és a tradicionális 

szempontok is befolyásolhatják az emberek viselkedését, sőt meghatározott feltételek között túlsúlyra is 

juthatnak a célracionális megfontolásokkal szemben.15 A társadalmi cselekvések lehetséges motívumai széles 

skálán mozognak, és a társadalmi költségeknek és hozadékoknak még racionális cselekvés esetén is komplexebb 

az értékelése, mint a szigorú értelemben vett gazdasági kalkulációké. A részvétel költségeinek és hozadékainak 

egybevetésénél a csoport tagjainak mérlegelni kell a győzelem esélyeit is, hiszen a győztes sztrájk, akár 

potyautasról, akár résztvevőről legyen szó, előnyösebb fejlemény, mint a sztrájk sikertelensége. A siker esélye 

nagymértékben függ a résztvevők számától, a potenciális sztrájkolók részvételi hajlandóságától és azok 

küszöbeloszlásától.16 Vannak emberek, akik – akár értékracionális, akár affektív vagy tradicionális 

motívumoktól vezérelve – viszonylag kisszámú kooperáló társ esetén is készek a kollektív akcióra, és vannak 

olyanok is, akik csak akkor csatlakoznak, ha szinte mindenki részvétele valószínűnek látszik. A kedvező 

küszöbeloszlások növelik, a kedvezőtlenek viszont csökkentik a sikeres sztrájk esélyét. A sztrájkolók és a 

potyautasok arányának alakulása – és az erről alkotott téves vagy helyes kép – jelentősen befolyásolja az 

események kimenetelét. 

A potenciális résztvevőknek emellett más tényezőkkel is számolniuk kell. A kívülmaradás megsérti a 

szolidaritás normáját, ami a csoporttársak büntetőakcióját válthatja ki. Lehetnek olyan – esetenként kemény és 

kikezdhetetlen – normák, amelyeket még gazdasági előnyökért sem érdemes megsérteni. A potyautas különösen 

a csaknem teljes körű részvétel esetén számíthat arra, hogy csoporttársai viszonylagos egyöntetűséggel 

deviánsnak tekintik magatartását. A potyautas döntése rendszerint olyan társadalmi cselekvés, amely nemcsak 

az akció gazdasági racionalitását mérlegeli, hanem a cselekvés számos egyéb társadalmi konzekvenciáját. Olson 

messzemenően antiszociologikus elmélete eleve eltekint azoktól a kontextuális hatásoktól, amelyek a 

cselekvőket a valóságos életben gyakran befolyásolják. Elmélete ezért csak olyan feltételek mellett igazán 

működőképes, amikor indokolt eltekinteni a kontextuális hatásoktól, illetve ha a döntések „tisztán‖ gazdasági 

természetűek. Az adott cselekvéstípusoknál a cselekvések ráfordításai és hozamai minél mesterkéltebben 

fejezhetők ki a gazdasági előnyök és hátrányok terminusaiban, annál kevésbé lehet szó a gazdasági racionalitás 

tiszta érvényesüléséről. A várható következményeknek és a cselekvéstípusoknak ez a tágasabb értelmezése teszi 

lehetővé, hogy a kollektív cselekvések esetenként a társadalmi nagycsoportokban is létrejöjjenek.17 A 

szavazásokon való részvétel, például olyan országokban, ahol nem kötelező a szavazás, pusztán a racionális 

cselekvések feltételezése alapján aligha értelmezhető. A sokmillió választó mellett egyetlen szavazat súlya 

ugyanis annyira jelentéktelen, hogy bárki úgy gondolhatja, a saját részvétele nem befolyásolja majd a választás 

eredményét.18 A racionális kalkuláció – a szavazás „költségeit‖ és várható hozadékait egybevetve – az 

abszencia, illetve a hasznosabb időtöltések mellett szól, mégis az emberek döntő többsége értékracionális, 

emocionális motívumoktól vezérelve vagy akár a szokás alapján részt vesz a választásokon. 

A fentiekben hangoztatott érvek nem akarják kétségbe vonni a potyautas-szindróma létezését és azokat az 

individuális kalkulációkat, amelyek korlátozzák a kollektív cselekvés létrejöttének esélyeit. Inkább arra 

irányulnak, hogy nyomatékosítsák a racionális cselekvés érvényesülésének határait és a társadalmi 

cselekvéseket kondicionáló feltételrendszerek meghatározó szerepét. Társadalmi helyzetektől és viszonylatoktól 

elvonatkoztatott racionális cselekvések aligha léteznek. A differenciálódás és a heterogenizálódás folyamatai 

olyan kontextuális keretfeltételek, amelyek folyamatosan artikulálják a társadalmi cselekvések vonatkoztatási 

horizontját és a kooperáció lehetséges kiterjedését. Az osztályok belső fragmentálódása – származzék az 

bármely okból – akadályokat gördít a közös tudat kialakulása elé. A nagycsoportok belső differenciáltsága, a 

réteghelyzetek és az interakciós csoportok részleges szétválása, a státusinkonzisztencia növekedése és 

heterogenizáló hatása korlátozza a csoportidentifikációt, a közös érdekirányok percepcióját, összehangolását, a 

konvergens kommunikáció esélyeit. A kollektív tudat kialakulásának sokrétű, iterációs folyamatai feltételezik a 

horizontális kommunikáció szabad áramlását, az informális csatornák és a nyilvános fórumok aktív működését, 

az osztályon belüli bázis- és a nyilvános kommunikáció eleven kölcsönhatását, a rétegközi mobilitási és 

                                                           
14Olson elméletével kapcsolatban lásd még D. Knoke – N. Wisley: „Social Movements.‖ In D. Knoke (szerk.): Political Networks. The 
Structural Perspective.Cambridge, Cambridge University Press, 1994. 
15A cselekvéstípusok sokféleségéről, összefonódottságukról és a tisztán racionális cselekvések ritkaságáról lásd M. Weber: Gazdaság és 

társadalom. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, I. kötet, 1987, 53-54. oldal. 
16A küszöbeloszlások és a kollektív cselekvés összefüggéseiről lásd M. Granovetter: „Threshold models of collective behavior.‖ American 

Journal of Sociology (83),1978. 
17A szigorú értelemben vett célracionális cselekvések esetén az említett okok miatt kollektív cselekvés nem jöhet létre. A kollektív cselekvés 
elméletében a „szelektív ösztönzők‖ kínálják azt a „mentőövet‖, amivel magyarázni lehet, hogy kollektív cselekvések esetenként mégis 

létrejönnek. A szelektív ösztönzés azonban olyan laza fogalom, amibe szinte bármi belefér, ami keresztezi a racionális cselekvés útját; ha a 

potyautas-effektus nem érvényesül, mindig fennáll a lehetőség a szelektív ösztönzők mobilizáló hatására hivatkozni. 
18Már Coleman felhívta a figyelmet azokra a nehézségekre, amelyeket a racionális választás hívei számára a részvétel interpretációja okoz. 

Fejtegetései során arra a következtetésre jut, hogy egyetlen szavazat hatása olyan kicsi a választás végeredménye szempontjából, hogy az 

nem lehet kellő ösztönzés arra, hogy a racionális választó pusztán emiatt venne részt a választáson. Lásd J. A. Coleman: Foundations of 
Social Theory. Cambridge (Mass). – London, The Belknap Press of Harvard University Press, 1990, 289. oldal. 
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interakciós folyamatoknak olyan szinten tartását, amely nem feszíti szét az osztályok kereteit.19 Ezek hiányában 

a rétegen belüli kommunikáció egyre kevésbé képes megvalósítani az osztály- vagy rétegspecifikus 

kommunikáció makroszintű összehangolását. 

A heterogenitás növekedése és a cselekvés kollektív feltételeinek kialakulása között a kapcsolat negatív irányú. 

A társadalmi osztályok és rétegek mellett számos, nominális paraméterekkel leírható csoport létezik, amelyek 

sokszor élesen átmetszik az előbbiek határait. Bizonyos paraméterek megoszlása, mint például a nemé, 

viszonylag kiegyenlített, más nominális paramétereké, mint például a vallásé, az etnikumé vagy a 

pártpreferenciákon alapulóké, változó határok között mozog. A rétegződés és a nominális paraméterek 

interszekciója következtében a különböző nominális paraméterek felparcellázzák az erőforrások ekvivalenciáján 

alapuló osztályokat vagy rétegeket. Az erős etnikai, vallási, foglalkozási vagy ágazati tagoltság például egy 

osztályon belül nagymértékben növeli a heterogenitás szintjét. Egy kétértékű paraméter heterogenizáló hatása 

nagyobb az egyenletes, ötven-ötven százalékos megoszlás mellett, mint akkor, ha egy kilencven és egy tíz 

százalékos csoportra bontja a populációt. Más szempontból nézve kiegyenlített eloszlás esetén annál nagyobb a 

heterogenitás, mennél több osztatú a szóban forgó paraméter. A heterogenitást természetesen különböző 

változók idézhetik elő, s elvileg valamennyi releváns paraméter növelheti egy-egy osztály vagy réteg belső 

tagoltságát. A rétegeket átmetsző csoportképző paraméterek emelkedő száma természetesen növeli a 

heterogenitás mértékét.20 A rétegződés és a nominális paraméterek konszolidációja-interszekciója a rétegek 

megosztottságát különbözőképpen érinti: egyes rétegek heterogenitása akár jelentősen is eltérhet egymástól. 

A rétegeket, osztályokat átmetsző paraméterek olyan hidakként foghatók fel, amelyek növelhetik a rétegközi és 

csökkenthetik a rétegen belüli interakciók szintjét. Példát említve: ha az etnikai szegregáció átnyúlik a 

réteghatárokon, növelheti a rétegek közötti és csökkentheti a rétegen belüli érintkezések sűrűségét. Különböző 

nominális paraméterek tényleges heterogenizáló szerepe eltérő. A felmerülő témáktól és a csoportok 

jellegzetességétől függően egy-egy paraméter tényleges hatása széles skálán mozoghat: egyes esetekben 

következményei elhanyagolhatók, máskor viszont megosztó szerepe akár átütőerejű lehet. A rétegeken és 

osztályokon belüli heterogenitás kétféleképpen is akadályozza a kollektív cselekvés feltételeit. Egyrészt, ahogy 

erre már utaltunk, növeli a rétegközi hidak számát, a réteg más csoportok iránti nyitottságát. A rétegközi 

érintkezések alkalmával olyan társadalmi cselekvések valósulnak meg, amelyek során az emberek nemcsak a 

saját csoportjuk látásmódjához igazítják cselekedeteiket, hanem más rétegek felfogásához is. Az így keletkező 

feszültségek természetesen korlátozzák a rétegspecifikus kollektív akciók esélyeit, az együttes fellépésekhez 

szükséges álláspontok és érdekek összehangolódását. A magas szintet elérő heterogenitás emellett a rétegeken 

belüli interakciókon keresztül is csökkenti a kollektív cselekvés lehetőségeit. A nagyobb heterogenitás 

definícószerűen azzal jár, hogy a szóban forgó rétegen belül is növekszik a másság, illetve annak az esélye, 

hogy a réteg valamelyik tagja tőle eltérő csoportbeágyazottságú személyekkel kerüljön kapcsolatba. Ebben az 

értelemben a „másfélék‖ sokaságához képest akár mindenki kisebbségbe kerülhet. A kollektív tudat formálódása 

szempontjából elsősorban a kommunikációs sorompókat felállító paraméterek hatnak bénítóan. Ha az 

osztályokon, rétegeken belül kialakuló választóvonalak a státusekvivalencia ellenére is erősen szegregált 

csoportokra osztják a populációt, az a kommunikációs pályák torzító szerveződéséhez vezet. Az ilyen 

törésvonalakon belül intenzív marad a kommunikáció, de a szegregált alcsoportok között számottevő 

kommunikációs rövidzárlatok és deficitek keletkeznek. Az ilyen típusú hiányok a pluralizmus ignoranciájához 

vezethetnek, amelyek megvalósulásával egy osztály vagy egy réteg tagjai akkor is kisebbséginek láthatják saját 

csoportjukat, ha azok ténylegesen többségben vagy akár túlnyomó többségben vannak.21 A pluralizmus téves 

megítélése – ha a kommunikációs vákuumok hatását a tömegkommunikációs eszközök nem ellensúlyozzák, 

hanem még erősítik is a többségi álláspont téves percepcióját – a küszöbeloszlások torz észleléséhez, a kollektív 

tudat és cselekvés meghiúsulásához vezet. A heterogenitás fentiekben felvázolt szerepével bizonyára 

összefüggésbe hozható, hogy az erős heterogenitás rendszerint kedvezőtlenül érinti az osztálytudat kifejlődését. 

Ezt szem előtt tartva könnyebben megválaszolható az a klasszikusnak számító kérdés is, hogy az Egyesült 

Államok munkásai körében miért nem alakult ki még időlegesen sem az európaihoz hasonlítható osztálytudat. 

Feltehetően e társadalom multikulturális jellege és kivételes heterogenitása fontos szerepet játszott az 

osztályöntudat hiányában. 

                                                           
19A báziskommunikáció értelmezésével kapcsolatban lásd R. Geissler: Massmedien, Basiscommunication und Demokratie.Tübingen, J. C. 

Mohr (Paul Siebeck), 1973. Magam a báziskommunikáció fogalmát Geisslernél némileg szűkebben értelmezem. Ehhez lásd „Az új 
kommunikációs technikák és a nyilvánosság‖ című tanulmányt. 
20A heterogenitás mértékével és mérésével kapcsolatban lásd például P M. Blau – 1. E. Schwartz: Crosscutting Social... 17. oldal. 
21A pluralizmus ignoranciájának kérdéseiről lásd például H. J. O'Gorman 1975: „Pluralistic ignorance and white estimates of white support 
for racial segregation.‖ Public Opinion Quarterly, (3), illetve I. M. Fields – H. Schuman „Public Beliefs About the Beliefs of the Public.‖ 

Public Opinion Quarterly, 1976 (tél). Meglepőnek tartom, hogy a pluralizmus ignoranciájának egyre bővülő irodalmában nem találtam olyan 

kísérletet, amely a saját rétegtudat és a „más‖ hasonló státusúak rétegtudatának egybevetésével az osztálytudat mérésére próbálták volna 
alkalmazni a pluralizmus ignorancia szemléletét és mérési technikáit. 
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A csoporttudat, a szolidaritás és a kollektív cselekvés formálódásának esélyei a hierarchia fokozataitól függően 

is változnak. Számos tényező következtében felülről lefelé haladva összességében inkább romlanak a kollektív 

cselekvés szerveződésének feltételei.22 A legmagasabb szinten az erőforrások bősége, a hatalom koncentrációja 

rendkívüli lehetőségeket kínál a közös érdekek hangsúlyozására, a látásviszonyoknak az elit szempontjából 

kedvező konstruálására. A csúcson elhelyezkedők viszonylag kis száma, egymás könnyű elérhetősége, az 

interakciók gyakorisága, hálózati sűrűsége is kedvezően befolyásolja a közös érdekek felismerését és azok 

együttes megvalósítását. Elsősorban az erős fragmentáltság és a nagymértékű státusinkonzisztenciák 

folyományaként a közép szélesedő mezőjében elhelyezkedők csoportjainál a fokozatok finom gradualitása és az 

ennek nyomán megvalósuló vertikális mobilitás kedvező lehetőségei csökkentik a közös érdekirányok 

kialakítását és a kollektív cselekvéseket. Az elithez képest e rétegek kiterjedtsége és a „szelektív ösztönzőkhöz" 

szükséges erőforrások mérsékeltebb állománya is növeli a potyautas-szindróma megjelenésének valószínűségét 

és ezen keresztül a kollektív cselekvés lehetőségeit korlátozó tényezőket. Az alsó szintek felé közeledve 

elsősorban az erőforrások hiánya, a nyilvános kommunikáció fórumainak korlátozott elérhetősége akadályozza 

az osztálytudat szerveződését. A lent elhelyezkedő rétegek éppen a csoportintegráltság alacsony szintje miatt 

kollektív fellépésre rendszerint nehezen mozgósíthatók. Ha kiépülnek a vertikális mobilitás bizonyos csatornái, 

a felemelkedés felcsillanó esélyei is nehezítik a széles bázison nyugvó kollektív tudat kialakulását. 

A kollektív tudat, illetve a kollektív cselekvés megvalósulása nem tekinthető tehát egyetemes, valamennyi 

osztályra, rétegre kiterjedő jelenségnek, és nyilvánvalóan az sem állítható, hogy kibontakozása a nagycsoport 

fejlődésének szükségszerű velejárója. A látens, illetve a reflexív csoporttudat és a hozzájuk kapcsolódó 

cselekvésmódok sokkal gyakoribb kísérőjelenségei a társadalmi nagycsoportoknak, mint a kollektív tudat. A 

három említett forma áttekinthetősége érdekében érdemes formálisan is felvázolni a típusok dimenzióanalízisét. 

 

2. ábra. A látens csoporttudat, a reflexív csoporttudat és a kollektív tudat sajátosságai, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó cselekvésmódok 

A látens csoporttudat esetében a csoport tagjainál fennáll a státusok hasonlósága, de – rendszerint a kontaktusok 

hiánya következtében – a csoporthoz tartozók nem veszik figyelembe cselekvéseik kialakításnál a hasonló 

helyzetű társaik viselkedését. Helyzetük azonossága folytán reagálásaik pusztán tömegcselekvések. Attitűdjeik 

eltérhetnek ugyan más társadalmi rétegek megnyilvánulásaitól, de cselekvéseik egyöntetűségét erősen 

korlátozhatja, hogy kialakításuknál nem veszik tekintetbe státusekvivalens társaik hasonló érdekirányultságát és 

cselekvéseit. Az izolált helyzetfelfogások és a célkitűzések szóródása mellett az is növeli a viselkedések amorf 

jellegét, hogy a hasonlóan cselekvőknél hiányzik a cselekvéseiket megerősítő minták percepciója. A reflexív 

csoporttudat akkor keletkezik, ha a csoport tagjai között kialakul az interakciók meghatározott sűrűsége, 

tudatában vannak helyzetük hasonlóságának, és cselekedeteik kialakításánál tekintetbe veszik, hogy 

környezetükben a hasonló státushelyzetű társak miként cselekednek. A reflexív csoporttudat típusánál 

megvalósul ugyan a hasonló helyzetűek cselekvésének egy részleges percepciója, de nem jön létre az akciókat 

                                                           
22R. Collins interpretációja szerint Weber stratifikációs felfogásában is érvényesült egy olyan elképzelés, hogy a felsőbb osztályok felől 

lefelé haladva csökken az osztályok szervezettsége és így az osztálytudat kialakulásának valószínűsége. Lásd R. Collins: Max Weber A 
Skeleton Key.London–New Delhi, Sage, 1989. 
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tudatosan összehangoló szervező tevékenység. A státusok ekvivalenciája és a helyzetek hasonlóságának 

reflexiója alapján mégis létrejönnek a rétegspecifikusabb cselekvésmódok. Az ilyen cselekvések azonos kihívás 

esetén rendszerint egyöntetűbbek és határozottabban eltérnek a csoporton kívüliek reagálásaitól, amikor csupán 

reflektálatlan tömegcselekvés érvényesül. Végül a kollektív tudat megjelenésénél a csoporttagok nemcsak azt 

észlelik, hogy „közös csónakban utaznak‖, hanem azt is, hogy csoporttársaik is tisztában vannak helyzetük 

hasonlóságával. A helyzetnek és értelmezésének ez a kölcsönösen reflektált azonossága, ha valóban helyes 

percepciókon alapul, komoly esélyt kínál az összehangolt egységes fellépésre, a kollektív cselekedetek 

megvalósítására. 

A felvázolt eltérések következtében a három tudati forma észlelhetősége és stratifikációs imputációja is 

különböző.23 Mind e tudati képződmények, mind e cselekvéstípusok eltérő mértékben kapcsolódhatnak a 

társadalmi nagycsoportokhoz, és ez jelentősen befolyásolhatja a nagycsoportok áttekinthetőségét. A látens 

csoporttudat gyakran fontos akadálya a rétegek felismerhetőségének. A hozzá tartozó tudati alakzatok és 

cselekvésmódok hasonlósága korlátozott, és még ha el is térnek a csoporton kívül állók tipikus 

cselekvésmódjától, a csekély eltérések és a jelentős rétegen belüli szórások következtében kevéssé láthatók, és 

csak a rendkívül éles szemű vagy szakavatott megfigyelők számára jelennek meg státusszignálként. Az 

összefüggés laza szerkezete esetén az emberek többsége nem képes a cselekvések jellegéből a 

réteghovatartozásra következtetni. A cselekvések csoportspecifikus vonatkoztatási kereteinek figyelembevétele 

javítja a láthatóság feltételeit. A státusekvivalens társak cselekedeteinek percepciója homogenizálóan hat a 

csoportcselekvésre és javítja a helyes imputációk valószínűségét. A korrelációk erősödése következtében a 

tipikus cselekvések egyúttal orientatív státusszignálokká válnak, amelyek kiegészülve a szándékosan prezentált 

státusszimbólumokkal, nagymértékben könnyítik a rétegek felismerhetőségét. A kollektív tudat speciális 

ismérve az átfogóan érvényesülő egyenlőség, az eltérések csekély hányada. E jellegzetesség természetesen 

megnöveli a helyes imputációk lehetőségét. A kollektív cselekvések emellett demonstratív hatásukon keresztül 

is ráirányítják a figyelmet a csoport társulási képességeire és érdekérvényesítő erejére. 

Aligha tévedünk, amikor napjainkban a kollektív tudat osztályszintű megnyilvánulása kapcsán „csökkenő 

esélyekről‖, „szétforgácsoltságról‖ beszélünk. A kollektív tudat kategóriájához sorolható jelenségek inkább csak 

partikulárisan, az osztályoknál, rétegeknél kisebb csoportokban alakulnak ki. A társadalmi nagycsoportok 

szintjén inkább a reflexív és mindenekelőtt a látens csoporttudat szindrómáival találkozhatunk. A heterogenitás 

növekedése és a felső osztályok kivételes konstrukciós potenciálja akadályozza ugyan az osztály- vagy a 

rétegtudatok kikristályosodását, nincsenek azonban jelentős változások a társadalmi erőforrások szélsőséges 

megoszlásában. Ez a furcsa kettősség okozza a jól látható erőforrás-különbségek és a rosszul látható osztályok 

és rétegek paradoxonát. 

4. John Scott: Társadalmi osztály és rétegződés a 
késő modernitásban 

4.1. 1. Bevezetés 

Egy új évszázad kezdete, egy új évezredéről nem is beszélve, megfelelőnek látszik arra, hogy újragondoljuk az 

osztálykategória érvényességét mai világunkban. Az osztályt a 18. század végétől fogva szinte magától 

értetődően tekintették kulcsnak a modern világ dinamikájának megértéséhez. A 20. század utolsó harmadában 

azonban a szociológusok egyre gyakrabban kezdtek olyan érveket felsorakoztatni, amelyek kétségbe vonják az 

osztályokon alapuló elemzést (lásd Clark – Lipset 1991; Pakulski –Waters 1996). Azt állították, hogy az osztály 

halott, elpusztította a posztkapitalista, posztindusztriális és posztmodern társadalmi folyamatok előrehaladása. 

Furcsa módon ekkor történt az is, hogy -– a marxista, a weberiánus és a funkcionalista elmélet hívei között zajló 

hosszú és terméketlen viták lezárultával -– az osztályelemzés vezető képviselői elkezdtek kidolgozni egy 

kifinomultabb módszert az osztályok vizsgálatára. E vita felszíne alatt az osztályelemzés világos és védhető 

stratégiája jött létre, amely ma már rászolgált arra, hogy a szociológia eszköztárának egyik központi elemeként 

tartsák számon. Persze ez a fejlemény sem problémátlan. Keresztúthoz érkeztünk a rétegeződés-kutatásokban, és 

az osztályelemzés lehetőségeinek –- és korlátainak –- áttekintése segíthet abban, hogy előrébb jussunk. 

Az osztályelemzés kritikusai nem tévedtek mindenben: kétségkívül van egy jó adag igazság abban, amit 

mondanak. Az osztályelemzés nem a társadalom elemzésének mindent átfogó kerete, de ez nem azt jelenti, hogy 

                                                           
23Az imputáció fogalmát a kognitív képződmények és a társadalmi csoportok tudati összekapcsolódása értelmében használom. Ez a 

hozzárendelés lehet helyes vagy tévedésen alapuló. A fogalom értelmezésével kapcsolatban felmerülő problémákról lásd A. Child 1970: 

„The Problem of lmputation Resolved.‖ In I. E. Curtis – I. W. Petras (szerk.): The Sociology of Knowledge.New York – Washington, 
Praeger. 
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el kellene vetni. A rétegződés többet jelent, mint csupán osztályokat, és ezt a „többet‖ megfelelő elméleti 

elemzésnek kell alávetni. Az egyenlőtlenség mai formáit mindazonáltal a klasszikus rétegződéselmélet 

fogalmaival is értelmezni kell. Megpróbálom megmutatni, hogy az osztályelemzés bírálói helyesen ismerték fel 

az osztályidentitásoknak és az osztálytudat régóta létező formáinak felbomlását. Ugyanakkor túlbecsülték 

mindennek jelentőségét magukra az osztályviszonyokra nézve. Nem annyira az osztályok halálának, mint 

inkább az osztályviszonyok átalakulásának vagyunk tanúi, no meg annak, hogy a társadalmi tagolódás és 

identitás új forrásai lépnek a helyükbe. Osztályviszonyok továbbra is léteznek, és hatással vannak az 

életesélyekre és életkörülményekre, ezért még mindig helye van az osztályelemzés megfelelő formáinak. 

Gondolatmenetem négy kulcskérdés áttekintéséből áll. Az első kérdés az, hogy miként definiálhatók az 

osztályhelyzetek és az osztályok a gazdaság szintjén. Itt a gazdasági osztályok számáról, a köztük lévő 

határokról és azokról a sajátos tulajdonviszonyokról és foglalkoztatási viszonyokról van szó, amelyek 

meghatározzák őket. A második kérdés arra irányul,hogy A második kérdés arra vonatkozik, hogy vajon az 

osztályhelyzet továbbra is jelentős oksági tényező-e az osztály tagjainak életében. Mekkora a különböző 

osztályhelyzetek oksági hatóereje, s mennyire befolyásolják az emberek életesélyeit és életmódját? A harmadik 

a társadalmi osztályok kialakulásának kérdése. Milyen mértékben szabják meg a mobilitás és a társulás 

folyamatai a gazdasági osztályok társadalmi osztályokká alakulását, s ennek következtében mekkora 

„nyitottság‖ jellemzi az osztályok hierarchiáját? A negyedik az osztályhoz tartozás észlelésének és az 

osztályidentitásnak a kérdése. Mennyire egységes az osztály önképe, s vajon ez befolyásolja-e az emberek 

tágabb tudatát és cselekedeteit?24 

4.2. 2. A gazdasági osztályok meghatározása 

Az első kérdés arra vonatkozik, hogy mely kritériumokra van szükség az „osztályhelyzet‖ 

operacionalizálásához, hány csoportot lehet kialakítani e kritériumok használatával, és ki lesz az így létrejövő 

gazdasági osztályok tagja. Az osztállyal kapcsolatos elgondolások egy sor elméleti dimenzióban különböznek 

egymástól, a vezető kutatók azonban az osztály tágan vett weberi felfogásához tartják magukat (Weber [1914] 

1968a, [1920] 1968b; lásd még Scott 1996). Ebben a megközelítésben az osztályviszonyok a tulajdon és más 

tőke-, termék- és munkaerőpiaci erőforrások eloszlásának folyományai. Az osztálykülönbségek a tőke 

birtoklásából és nem-birtoklásából és az ebből következő foglalkoztatási viszonyokból fakadnak. Amit Weber 

„osztályhelyzetnek‖ nevezett, az mindenütt létezik, ahol a tulajdonviszonyok és a foglalkoztatási viszonyok 

olyan sajátos képességek vagy hatalomformák kialakulását eredményezik, amelyek segítségével növelhetők 

vagy csökkenthetők az életesélyek. A weberiánus álláspontból az is következik, hogy a tisztán gazdasági 

osztályoktól eltérő társadalmi osztályokról csak ott lehet beszélni, ahol az osztályhelyzetek klasztereit mobilitási 

és társulási viszonyok erősítik és szilárdítják meg. A társadalmi osztály olyan háztartások demográfiai klasztere, 

amelynek tagjai főleg az osztályhelyzetüket alkotó sajátos tulajdonviszonyoknak, illetve foglalkoztatási 

viszonyoknak köszönhetik életesélyeiket. 

Az osztályok mérhetőségére vonatkozó összes vita ellenére mindinkább elismerést nyer, hogy az úgynevezett 

„Goldthorpe-séma‖ (1987) az osztályelemzés e megközelítésének leghasznosabb alkalmazása, még akkor is, ha 

részleteit illetően még sok a vitás kérdés.25 Egyes változatait a társadalmi mobilitás John Goldthorpe és Robert 

Erikson által végzett összehasonlító vizsgálatában alkalmazták, nagy-britanniai hivatalos használatra némileg 

módosították, és mind szélesebb körben fogadják el nemzetközileg is. Arról azonban nincs szó, hogy senki se 

kritizálná. Fő vetélytársa a Wright-féle osztályséma (Wright 1985, 1989, 1997), amelyet amerikai adatokra 

alkalmaztak, valamint abban az összehasonlító vizsgálatban használtak fel, amely, marxista eredete ellenére 

sokban hasonlít Goldthorpe elképzeléseire. Nemrég egy másik, Esping-Andersen (1993) által javasolt séma 

felhasználásával is végeztek összehasonlító kutatást. 

Goldthorpe sémája a munkásosztály elpolgáriasodásának kritikai vizsgálatából, az úgynevezett „jómódú 

munkás‖ kutatásból eredt (Goldthorpe et al. 1968a, 1968b, 1969). Goldthorpe-nak és munkatársainak szilárd 

meggyőződése volt, hogy az osztályhelyzet meghatározásához tisztán gazdasági kritériumokat kell használni, és 

az ezekkel kapcsolatos kérdéseket meg kell különböztetni az elismertség és a társadalmi állás kérdéseitől, 

amelyeket Weber „rendi helyzetnek‖ nevezett. Lockwood ([1968] 1993) korábban két összetevőre bontotta az 

osztályhelyzetet: „piaci helyzetre‖ és „munkahelyzetre‖. Egy meghatározott munkafajta piaci helyzetébe a 

jellemző foglalkoztatási feltételek tartoznak, elsősorban a jövedelem forrása és szintje, a gazdasági biztonság 

                                                           
24 Ezekkel a kérdésekkel részletesebben foglalkozik Scott (2001a). 
25 Maga Goldthorpe kerüli a „weberiánus‖ megnevezést, annak tágabb elméleti következményei miatt. Itt egyszerűen arra gondolok, hogy az 
„osztály‖ milyen alapjelentéséből indul ki. 
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foka és a gazdasági előrejutás esélyei. A munkahelyzet az adott munkafajta elhelyezkedése a tekintély és 

ellenőrzés uralkodó rendszereiben (Goldthorpe 1987: 40).26 

A séma legkidolgozottabb leírásában Erikson és Goldthorpe (1993: 37) azt állítják, hogy az osztályhelyzeteket 

azoknak a foglalkoztatási viszonyoknak az alapján lehet megkülönböztetni, amelyeken keresztül a munkavégzés 

formái szerveződnek. Ezek a foglalkoztatási viszonyok munkaerőpiaci pozíciókat (piaci helyzeteket) és 

termelőegységeken belüli hatalmi pozíciókat (munkahelyzeteket) foglalnak magukba. Szerintük a fejlett 

kapitalista társadalmak foglalkoztatási viszonyai három alapvető osztályhelyzetet határoznak meg: a 

munkaadókét, a munkavállalókét és az önfoglalkoztatókét. A munkaadók mások munkaerejét vásárolják meg, és 

a munkaszerződések révén hatalmat és ellenőrzést gyakorolnak a termelési folyamat felett. A munkavállalók 

áruba bocsátják munkaerejüket, és így a munkahelyi hatalom és ellenőrzés alanyaivá válnak. Végül az 

önfoglalkoztatók nem vásárolják meg, és nem is bocsátják áruba mások munkaerejét, hanem saját maguk 

számára dolgoznak.27 Wright (1997: 13), marxi terminológiát használva, jórészt hasonló, de mégsem ugyanilyen 

megkülönböztetést tesz „tőkések‖, „munkások‖ és „kispolgárság‖ mint a három fő gazdasági osztály között.28 

Az egyszerű háromosztatú rendszert ebben a formában azonban ritkán lehet empirikusan alkalmazni. A 19. 

századi tőkés társadalmak, meglehet, közel álltak ehhez a három osztályt magába foglaló sémához, a 20. század 

végén azonban egészen biztosan más a helyzet. A munkaadó és a munkavállaló alapvető osztályhelyzeteit ezért 

tovább kell tagolni, hogy tükröződjenek bennük a munka és a foglalkoztatás mind bonyolultabbá váló 

szerveződései. 

Míg korábban egyéni tőkés vállalkozók adtak vagy nem adtak munkát, addig ma a munkavállalók zömét 

részvénytársaságok alkalmazzák; Erikson és Goldthorpe itt arra utalnak, amit Berle és Means (1932) a tulajdon 

és az ellenőrzés szétválásának nevezett a kapitalista üzleti vállalkozásban. Szerintük ez azt jelenti, hogy a 

nagyvállalkozó tulajdonosok szinte teljesen eltűntek, és a nagy szervezetekben a foglalkoztatás szempontjából 

lényegtelenné váltak a tulajdonos-munkaadók. A „munkaadók‖ ma főleg a kisvállalkozók (a kispolgárság) és a 

másokat foglalkoztató tulajdonos- gazdálkodók. Ez az állítás azonban empirikus alapon kétségbe vonható (Scott 

1997). A megváltozott tulajdoni szerkezet a nagyvállalatokban nem vezetett a fő részvényesek teljes 

eltűnéséhez, jóllehet közülük sokan már közvetlenül nem vesznek részt azoknak a vállalatoknak az 

irányításában, amelyeknek a részvényeit birtokolják. Lehet, hogy a nagy részvénytulajdonosok a hagyományos 

értelemben nem „munkaadók‖, ám vagyonuk és osztalékjövedelmük révén osztályhelyzetük mégis teljesen eltér 

a bérből élő menedzserekétől és a kispolgárságétól.29 A tulajdonukat, amely a tőkepiacon eladható-megvehető, 

Goldthorpe azzal, hogy túlzottan a munkaerőpiacra összpontosítja figyelmét, nem igazán tartja fontosnak. 

Goldthorpe és Wright munkájából egyaránt hiányzik annak felismerése, hogy a nagytulajdonosok 

osztályhelyzete világosan eltér a „munkaadókétól‖. 

Erikson és Goldthorpe, ahogy Wright is, nem azzal igazolják a tulajdonosi osztályhelyzeteknek ezt az 

elhanyagolását, hogy azok már nem léteznek. Azt mondják, hogy amennyiben -– mint véleményem szerint –- 

továbbra is léteznek, oly kevesen vannak ilyen helyzetben, hogy semmilyen felmérésbe nem kerülnének be 

elegendő számmal ahhoz, hogy megbízható elemzést lehetne készíteni róluk. És tekintve, hogy Goldthorpe 

sémáját felméréseken alapuló kutatásokra dolgozták ki, a szerzők indokoltnak tartják, hogy a nagy 

magántulajdonosokat nem tekintik külön gazdasági osztálynak. Gyakorlatilag bármely tulajdonost, aki 

felbukkanna a mintában, egyszerűen be lehet sorolni a bürokratikus menedzserek közé -– nem mintha ehhez az 

osztályhoz tartoznának, hanem azért, mert biztonságosan „eldughatók‖ ott anélkül, hogy torzítanák az empirikus 

eredményeket. A tulajdonosok „elit‖ osztálya -– ahogy Goldthorpe nevezi őket -– ennélfogva csupán lábjegyzet 

a sémához, és nem annak egyik alapvető kategóriája. Ugyanakkor azonban kétségkívül előnyösebb, ha egy 

általános osztályséma tartalmazza az összes idevonatkozó kategóriát, még ha valamelyik fogalmi rubrika a 

legtöbb kutatási beszámolóban valószínűleg üresen marad is. 

A munkavállalói osztályhelyzeteket szerintük a munkaadó szervezetek bürokratizálódásának megfelelően kell 

tagolni. Dahrendorf ([1957] 1959) nyomán úgy vélik, hogy ennek alapján különbséget kell tenni a munkahelyi 

hatalmat gyakorló bürokraták és az e hatalomnak alávetett nem-bürokraták között. Ennek megfelelően két 

                                                           
26 Én amellett érveltem (Scott 1996), hogy a munkahelyzet az a jellemző forma, amelyet az „irányítási helyzet‖ ölt az osztálytársadalmak 

gazdasági szférájában. A kifejezést a jelent tanulmány későbbi szakaszában tárgyalom. 
27 Fontosságuk ellenére, ami abból következik, hogy az egyik alapvető osztályhelyzetet foglalják el, Goldthorpe nem igazán tárgyalja az 
önfoglalkoztatókat, csak magától értődőnek feltételezett jellegzetességeikre támaszkodik. 
28 Marx természetesen csak két alapvető osztályhelyzetet határozott meg kora társadalmában -– a tőkésekét és a proletárokét –-, de a későbbi 

marxisták ezt módosították, és egész sor „köztes‖ osztályhelyzetet írtak le. 
29 Meglepő, hogy Wright szintén lebecsüli a tulajdonosi osztályhelyzetek jelentőségét, jóllehet megpróbálja fogalmilag megragadni őket 

(lásd Wright 1997, 48). Mint megjegyzi, „amikor empirikus elemzésekben ‗tőkés osztályra‘ hivatkozom, jórészt viszonylag kis 

munkáltatókra gondolok, nem befektetési portfóliók gazdag tulajdonosaira. Kétségkívül semmi olyat nem elemzek, ami az ‗uralkodó 
osztályhoz‘ hasonlítana‖. (Wright 1997). 
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alapvető munkavállalói osztályhelyzetet különböztetnek meg: a szolgáltatási szerződés alapján dolgozó 

munkavállalókét és a munkaszerződés alapján dolgozó munkavállalókét. 

A szolgáltatási szerződéssel dolgozó munkavállalók hosszú távú, aránylag biztos foglalkoztatási feltételek 

között működnek, általában szolgálati idő szerint növekvő fizetési skála és a foglalkoztatáshoz kötött 

nyugdíjjogosultság alapján foglalkoztatják őket. Az ilyen munkavállalóknak mint munkaadó szervezetük 

ügynökeinek delegált hatalmuk van, illetve speciális tudásalapú szakértelmet használnak fel munkájukban.30 E 

hatalom vagy szakértelem gyakorlásához a szolgáltatási szerződés alapján dolgozó munkavállalóknak bizonyos 

fokú önállóságot kell élvezniük munkájukban, és a munkaadó szervezet iránti erkölcsi elköteleződést 

intézményesített „bizalmi‖ viszonyok mozdítják elő (Erikson -– Goldthorpe 1993: 42). Wright is felismerte 

ugyanezt a trendet, és megjegyzi, hogy „az osztályszerkezet Goldthorpe-féle felfogása nagyrészt a menedzseri 

és szakértői pozícióknak ugyanazokat a relációs tulajdonságait érinti, mint a jelen könyvben kifejtett 

megközelítés.‖ (Wright 1997: 25–26). Gazdasági tekintetben a szolgáltatási szerződés alapján dolgozó 

munkavállalók a Goldthorpe által „szolgáltató osztálynak‖ vagy „fizetésből élőknek‖ nevezett csoportot 

alkotják. 

Ezzel szemben a munkaszerződés alapján dolgozó munkavállalók rövidtávon és pontosan meghatározott 

formában válják pénzre erőfeszítéseiket. Darabbérben vagy órabérben dolgoznak valamely munkaadó szervezet 

számára, és munkájukat gyakran egy bürokratikus, szolgáltatási szerződés alapján dolgozó munkavállaló 

felügyelete alatt végzik. Azokban az ágazatokban, ahol kevésbé elterjedtek a nagyvállalati szerveződési formák, 

az ilyen munkások egyéni munkaadók munkavállalói maradnak, s az előbbiek közvetlenül is felügyelhetik a 

munkájukat. A munkaszerződés alapján dolgozó munkavállalók legkézenfekvőbb elnevezése a 

„munkásosztály‖. 

A legegyszerűbb osztályséma tehát éppen öt alapkategóriát foglalna magába: a nagy tulajdonosok osztályát, a 

kis munkaadókét, a szolgáltató osztályt, az önfoglalkoztatókat és a munkásosztályt. Erikson és Goldthorpe 

azonban azt állítják, hogy további osztály-megkülönböztetésekre is szükség van. A szolgáltatási szerződés 

alapján dolgozó munkavállalók, az általuk gyakorolt hatalom, illetve az általuk élvezett önállóság szintje szerint 

a szolgáltató osztály magasabb és alacsonyabb szintjébe tartozhatnak. A munkaszerződés alapján foglalkoztatott 

munkavállalók, szakértelmük függvényében szakmunkások és szakképzetlen munkások osztályára bonthatók. 

Erikson és Goldthorpe, inkább ad hoc alapon, de elismerik a mezőgazdasági tulajdonviszonyok, illetve 

foglalkoztatási viszonyok különállását, és a másokat foglalkoztató tulajdonos-gazdálkodókat megkülönböztetik 

más kis munkaadóktól, a mezőgazdasági munkásokat pedig más, munkaszerződés alapján dolgozó 

munkavállalóktól. 

A fogalmi kirakós játék utolsó elemei az irodai és felügyelő munkavállalók „köztes‖ vagy vegyes kategóriái. Az 

irodai és adminisztrációs rutinmunkát végző dolgozók bürokratizált foglalkoztatási környezetben dolgoznak, de 

nincs vagy alig van önálló hatalmuk. A kétkezi munkát végző felügyelők, akiknek igen korlátozott hatalmuk van 

munkatársaik felett, nem részei bürokratikus hierarchiának, és nem élvezik szolgáltatási szerződésen alapuló 

foglalkoztatás előnyeit. „Köztesek‖ foglalkoztatási viszonyaik szerint, de hogy jövedelmüket és erőforrásaikat 

tekintve is „köztesek‖-e -– középen állnak-e –-, azt empirikus kérdésként kell kezelni. 

Ezek a megkülönböztetések ma széles körben elfogadottak az osztályelemzők körében, s egy sor olyan 

osztályhelyzet leírását teszik lehetővé, amelyek felhasználásával jellemezhetővé válik az osztályhelyzet kauzális 

jelentősége az életesélyek és élettapasztalatok szempontjából. Egy kifinomult osztályséma alapformája például 

11 gazdasági osztályt foglal magába: nagytulajdonosok, kis munkaadók, farmerek, önfoglalkoztatók, felsőbb 

szintű szolgáltatók, alsóbb szintű szolgáltatók, rutinmunkát végző nem fizikaiak, felügyelő fizikaiak, 

szakképzett fizikaiak, szakképzetlen fizikaiak és mezőgazdasági munkások. Sem ezek a kategóriák, sem a 

közöttük levő határok nem merevek és nem általános érvényűek; Goldthorpe felismeri, hogy az adott kutatás 

igényeinek megfelelően gyakran előnyös összevonni vagy szétválasztani osztályhelyzeteket. Az, hogy a 

gazdasági osztályok sémája technikai, operacionális eszköz, azt jelenti, hogy nem adható egyetlen válasz a 

„Hány [gazdasági] osztály van?‖ kérdésre (Runciman 1989). „Annyi, amennyit empirikusan hasznosnak 

bizonyul megkülönböztetni az adott elemzés céljai szempontjából‖ (Erikson -– Goldthorpe 1993: 46, 18. 

jegyzet). 

Goldthorpe például rendszeresen használ egy háromosztályos változatot (szolgáltató, köztes, munkás-), de 

használ egy hétszintűt is. A Goldthorpe-séma korai, hétosztályos változatát használták az eredeti Nuffield 

mobilitás-kutatásban (Goldthorpe 1987), egy módosított hétosztályos változatot pedig kifejezetten 

                                                           
30 Másutt „irányítás‖ és „szakértelem‖ címszó alatt elemeztem a hatalmi viszonyok e két oldalát (Scott 2001b, 2. és 5. fejezet). Goldthorpe a 
vezetők és beosztottak viszonyának közgazdasági elméletét [ agency theory] fontosnak tartja a döntési hatalom átruházásának elemzéséhez. 
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összehasonlító vizsgálatok céljára dolgoztak ki. Rose a brit kormányzat által használt osztálysémára vonatkozó 

tanulmányában (Rose – O‘Reilly 1998) ezt a rugalmasságot igyekezett beépíteni saját séma-variánsába. Az ő 

osztályozási rendszere legnagyobb kiterjedésében 14 kategóriából áll, bár módszeresen összezsugorítható 

kilenc, nyolc, öt és háromosztályos változatokká. 

Az osztályok közötti határoknak ez a gyakorlatias felfogása vezetett másokat annak feltételezéséhez, hogy a 

gazdasági osztály fogalmát a maximális rugalmasság elérése érdekében még kevésbé aggregált formában 

kellene elgondolni. Esping-Andersen és munkatársai (1993) például megpróbálják tekintetbe venni azokat a 

változásokat, amelyek a foglalkoztatásban a „poszt-indusztrializmushoz‖ kapcsolódóan következtek be. Annak a 

mintájára, ahogy Goldthorpe a mezőgazdaságot kezelte, ők hasznosnak találnák, ha különbséget tennénk a 

szolgáltató ágazatbeli foglalkoztatás és a gyártó ágazatbeli foglalkoztatás között. Mint Esping-Andersen 

kimutatja, az 1980-as években már a szolgáltatatói ágazatban (pénzügyek, elosztás, egészségügy, oktatás, jóléti 

szektor) alkalmazott munkaerő31 aránya a Németországban mért 26,2 %-tól az USA-ban mért 44%-ig terjedt. 

Esping-Andersen szerint a szolgáltatói szerződés alapján foglalkoztatottak kategóriáján belül jobban meg kell 

különböztetni a vezető beosztású és szakértő alkalmazottakat. Szerinte a szakértő alkalmazottak, és nem a 

menedzserek élvezik azt az önállóságot és bizalmat, amely leginkább jellemzi a Goldthorpe-féle szolgáltató 

osztályt. A vállalatvezetők az irányítási struktúrák foglyai, bürokratikusan megszervezett munkájukban csak 

korlátozott önállóságot élveznek, s ezért eltérő az osztályhelyzetük a szakértőkétől. A szolgáltatói szerződés 

alapján foglalkoztatottak alsóbb szintjein hasonló különbségek lelhetők fel a középszintű szakemberek és 

technikusok, valamint adminisztratív megfelelőik között. 

Hasonló okokból Grusky és Sørensen (1998) még radikálisabb szétbontást javasolt, azzal érvelve, hogy a 

legtöbb esetben a sokkal finomabb gazdasági osztályozás bizonyul hasznosnak. Olyan foglalkozásokból 

kialakított szűk kategóriák használatát javasolják, amelyeknél technikai hasonlóságok lelhetők fel a 

munkaviszonyokban és a más foglalkozásokhoz fűződő viszonyokban. Szerintük ebből közös élmények és 

érdekek fakadhatnak, ezért velük lehet a leghasznosabban mérni a gazdasági osztályhoz tartozás hatásait. 

A legradikálisabb javaslat szerint a foglalkozások folytonos skálája megfelelőbb az elkülönült gazdasági 

osztályokból álló sémánál. Az úgynevezett Cambridge-i skála (Prandy 1991) azonban nem a tulajdon mértékére 

és a foglalkoztatási viszonyokra épül, hanem a barátválasztásokból vezetik le. Bár ezek összefügghetnek 

gazdasági osztályhelyzetekkel, ahogy ezt a következő szakaszban kimutatom, de nem mérik azokat közvetlenül. 

Gershuny (2000) ugyanakkor egy gazdaságierőforrás-skála használatának lehetőségét hangsúlyozza, s azt állítja, 

hogy a jövőbeli kutatásoknak hasznára válhat, ha ebbe az irányba haladnak. 

Nyilvánvalóan megoldatlan kérdésről van szó, és a kategoriális sémák nem szükségképpen összeférhetetlenek a 

folytonos skálákkal. A problémát azonban nem lehet egyszerűen azzal elintézni, hogy rámutatunk a különböző 

mérőszámok prediktivitására. Az osztálysémák és osztályskálák természetesen gyakorlati célokra alkalmazott 

eszközök, s egyrészt ennek alapján értékelendők. De ennél többek is. Kísérletek arra, hogy leírjuk a sajátos 

tulajdoni és foglalkoztatási struktúrákból fakadó tényleges társadalmi megosztottságokat. Az osztályelemzés fő 

célja, hogy feltárja az erőforrások elosztásában bekövetkező fontosabb töréseket, amelyek a 

tulajdonviszonyokból és a foglalkoztatási viszonyokból fakadnak: ezek jelzik a jellegzetes életesélyeket teremtő 

strukturált cselekvési képességeket. Az osztálysémák segítségével megpróbálhatjuk különböző 

osztályhelyzetekbe és gazdasági osztályokba rendezni ezeket a megosztottságokat. Jövőbeli kutatások feladata 

lesz tisztázni azokat a gazdasági osztályok közötti határokat, amelyek az egyes konkrét társadalmakban 

ténylegesen azonosíthatók, és eldönteni, vajon léteznek-e a megosztottságnak közös mintái. Fel kell tárni azokat 

a sajátos oksági erőket, amelyek e megosztottságok mögött rejlenek, s amelyek az osztályhelyzetek szerkezetét 

alkotják. Végül, leíró jelleggel össze kell hasonlítani a gazdasági osztályok viszonylagos nagyságát a különböző 

társadalmakban. 

4.3. 3. Az osztályhelyzetek kauzális hatásai 

Az osztályelemzés középponti problémái közül a második az osztályviszonyok kauzális jelentősége. Mihelyt 

azonosítottuk az értelmezhető gazdasági osztálykülönbségeket, meg kell mérnünk az egyének életesélyeire és 

élettapasztalatára gyakorolt hatásukat. Ha a gazdasági osztálykülönbségeknek csekély a hatásuk a tágabb 

társadalmi viszonyokra, akkor aligha érdemes azonosítani őket, és az osztályelemzés bírálóinak igazuk van. 

Ezeknek a kauzális hatásoknak a vizsgálata alapvetően fontos abból a szempontból, hogy a mai fejlett 

társadalmak még mindig osztálytársadalmaknak nevezhetők-e. 

                                                           
31 Ez nem ugyanaz, mint Goldthorp-nál szolgáltatási szerződésen alapuló foglalkoztatás kategóriája. 
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Miközben az osztályelemzés bírálói elhamarkodottan nevezik lényegtelennek az osztályhelyzetet, s ennélfogva 

elhamarkodottan nyilvánítják halottnak az osztályokat, védelmezői igen szűkszavúan bizonyítják osztálysémáik 

empirikus erejét. Emiatt nem bővelkedünk megfelelő empirikus információkban, amelyek szükségesek lennének 

a vita eldöntéséhez. 

A Nagy-Britanniában folytatott kutatások azonban kellően bizonyítják, hogy az osztályhoz tartozás az egyik fő 

oksági tényező maradt az emberek életében. Reid (1998), különféle osztályszempontú mérőszámokat 

felhasználva értékes adatokat gyűjtött össze az osztályhoz tartozás hatásainak igazolásához. A jövedelem és a 

vagyon nagyságával mérve az osztályviszonyok egyértelműen hierarchikus jelleget mutatnak. Noha a legélesebb 

gazdasági választóvonal egyik oldalán azok vannak, akik járadékosként vagy vállalkozóként a tulajdon és a tőke 

haszonélvezői, másik oldalán pedig azok, akik elsősorban a munkaerőpiactól függenek (Scott 1997: 9. fejezet), a 

munkavállalók különböző kategóriái között is jelentős különbségek lelhetők fel. A szakértő alkalmazottak és a 

vezetők például kétszer akkora jövedelem felett rendelkeznek, mint a betanított és szakképzetlen munkások, és 

négyszer-hatszor nagyobb valószínűséggel vannak birtokukban vállalati részvények, amelyek után nem 

munkából szerzett jövedelmet és tőkehozamot élveznek (Savage 2000: 52). A szakképzetlen munkásoknál 

kétszer nagyobb azon szak- és vezető alkalmazottak száma, akik saját tulajdonú házban laknak, és a különbség 

majdnem ugyanekkora a munkavállalói nyugdíjalapok tagságát illetően is. Ezeknek az erőforrásbeli 

különbségeknek a piaci helyzet tágabb oldalai felelnek meg: a munkanélküliség aránya a szakképzetlen kétkezi 

munkások körében majdnem ötször olyan magas, mint a szolgáltató osztályban, és a szakképzetlen fizikai 

munkások sokkal nagyobb valószínűséggel vannak időszakonként 1 évnél hosszabb ideig munka nélkül (Reid 

1998: 84, 89, 105, 149, 111). 

A szolgáltatói szerződés alapján dolgozó munkavállalók tehát jelentősen kedvezőbb helyzetben vannak, mint a 

munkaszerződés alapján foglalkoztatott szakképzett és szakképzetlen munkavállalók. Ám nem egyértelműen 

lineáris hierarchia figyelhető meg valamennyi osztályban az összes változó vonatkozásában. A szakképzett 

fizikai munkások jövedelme például kissé magasabb, mint az irodai rutinmunkákat végzőké, bár a körükben 

magasabb a munkanélküliség, és kisebb valószínűséggel élnek saját tulajdonú otthonban vagy rendelkeznek 

saját nyugdíjbiztosítással. A levonható következtetés mégis világos: a gazdasági osztályhoz tartozás továbbra is 

döntően határozza meg az egyéb területeken élvezhető életesélyekhez rendelkezésre álló erőforrásokat. 

Egyértelmű különbségek mutatkoznak a különböző osztályok egészségi állapotában is: a gyermek- és 

csecsemőhalandóság, a várható életkor, a látás- és hallásproblémák, a hosszantartó betegségek és 

fogyatékosságok mind erősen osztályhoz kötöttek. Kétszer annyi szakképzetlen munkásnak van problémája a 

látásával, mint szolgáltatási szerződés alapján dolgozó munkavállalónak, háromszor annyi szenved 

halláskárosultságban, és tízszer annyinak nincsenek ép fogai (Reid 1998: 52, 55; Payne -– Payne 2000: 213). 

Kétszer annyi szakképzetlen munkás küszködik ér- vagy szívproblémákkal, illetve túlsúllyal, mint szakértő 

alkalmazott, és a szakértő és vezető alkalmazottak átlagosan 3,2 centiméterrel magasabbak a szakképzetlen 

munkásoknál (Reid 1998: 54, 58; Payne –- Payne 2000: 217). Az osztály-hovatartozás és az egészségi állapot 

leggondosabb és legkifinomultabb vizsgálatában Rose és Pevalin (2000) kimutatták az osztályhelyzet erős 

hatását a halandóságra, ami akkor válik nyilvánvalóvá, ha az osztályt a foglalkoztatási viszonyokkal mérik.32 

Ezekben az egészségügyi problémákban az életkörülmények jelentős különbségei tükröződnek. Hétszer annyi 

szakképzetlen munkás lakik túlzsúfolt otthonokban, mint amennyi szakértő alkalmazott, és ötször annyinál nincs 

központi fűtés (Reid 1998: 152, 154). 

Az ilyen különbségek az élet sok más területén is tükröződnek. Az oktatás területén, amely döntő fontosságú a 

későbbi felnőttkori kereset és foglalkozási mobilitás szempontjából, ugyanez az osztályhoz kötött grádiens 

mutatkozik. A szakképzetlen munkások gyermekeinek háromnegyede szakképzettség megszerzése nélkül lép ki 

az oktatási rendszerből, ami a szakértő alkalmazottak gyermekeinek csak 3%-val fordul elő. S megfordítva, a 

szakképzetlen környezetből érkezőknek csak 1%-a részesül felsőfokú oktatásban, miközben a szakértő 

alkalmazotti környezetből származóknak háromnegyede végez ilyen tanulmányokat (Reid 1998: 161, 179). 

Egyértelmű lineáris osztályhierarchia figyelhető meg az autók, telefonok, számítógépek, mosógépek és 

mosogatógépek birtoklása terén. Miközben a tévékészülékek birtoklása egyenletesebben oszlik meg, a betanított 

és szakképzetlen munkások 50%-kal több időt fordítanak tévézésre, mint a szakértő alkalmazottak és a vezetők. 

A szakértő alkalmazottak a szakképzetlen munkásoknál 50%-al nagyobb valószínűséggel olvasnak napilapot, és 

inkább a Daily Telegraphot vagy a Timest forgatják, mint a Sunt. Miközben a szakértő alkalmazottak és a 

vezetők 13%-a vásárol évente öt vagy több keménykötésű könyvet, addig a szakképzetlen munkások 

háromnegyede egyáltalán nem vesz könyveket (Reid 1998, 220; lásd Bourdieu [1979] 1986 az ilyen kulturális 

különbségekről Franciaországban). 

                                                           
32 Fitzpatrick és Dollamore (1999) munkájából, valamint ehhez kapcsolódó, a hivatalos brit osztályozás érvényességének ellenőrzését célzó 
munkákból merítenek. 
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Az osztályelemzés művelői, az efféle alapvető életfeltételekre gyakorolt hatásán túl azt is mindig hangsúlyozták, 

hogy az osztály a politikai nézeteket és érdekeket is meghatározza. Az erre irányuló vizsgálódások 

középpontjában a politikai pártok választói támogatottságának osztályalapja áll. Tanulmányok egész sora 

(Campbell et al. 1960; Alford 1963; Lipset [1953] 1960; Butler –- Stokes 1969; Lipset -– Rokkan 1967; Korpi 

1983) jutott arra a megállapításra, hogy a politikai attitűdök és a választásokon leadott szavazatok spektruma 

„balról‖ „jobbra‖ jórészt megfelel adott társadalom osztálygrádiensének. Ezt erősítette a társadalmi osztályok 

demográfiai alakulásának hatása az osztályok habitusára, amiről részletesebben a következő fejezetben lesz szó. 

Még ott is, ahol a bal- vagy jobboldali politikai beállítottság gyenge volt, az osztályalapú közösségek tagjai arra 

a pártra szavaztak, amelyet a közösségükkel azonosítottak: a „magunkfajta emberek‖ pártjára. A politikai 

értékek és az osztályelköteleződések ily módon egymást erősítve teremtettek osztálytagolódást a politikai 

viselkedésben. A politikai részvétel és szimpátia megjósolható az osztályhoz tartozás alapján, minthogy éppen 

ezzel magyarázható. 

Ezek a vizsgálatok azonban arra is utaltak, hogy a 20. század második felében az osztályhoz tartozás politikai 

hatása meggyengült. Jól láthatóvá vált a politikai részvétel általános hanyatlása, ami a politikai pártok és más 

egyesületek aktív tagságának számában is megmutatkozik (Putnam 2000), s ezt gyakran úgy tekintették, hogy a 

szolidaritástól és az egyesüléstől az individualizmus és instrumentalizmus felé történő tágabb eltolódás 

tükröződik benne. Egyesek szerint ez a választók összetételének változását jelzi: csökken a kétkezi munkások 

száma, s növekszik a szakértő és vezető alkalmazottaké. Az újabb viták kulcskérdése, hogy ez a trend elérte-e 

azt a pontot, amelytől kezdve az osztályhoz tartozás jelentéktelen változóvá válik a szavazási minták 

magyarázatában. Ebben a gondolatmenetben középponti helyet foglalnak el azok az állítások, melyek szerint a 

szavazási minták ma olyan elköteleződéseken és azonosulásokon alapulnak, amelyek vetélkednek az osztályhoz 

tartozással, s mindinkább fel is váltják azt, vagy hogy a szavazási döntésekben manapság gyakorlatias egyéni 

döntések fejeződnek ki (Sarlvik –- Crewe 1983). Más szerzők viszont az értékelköteleződések növekvő 

jelentőségében egy tágabb „posztmaterialista‖ értékrendszer tükröződését látják (Inglehart 1990, 1997). A 

szavazást egyik felfogásban sem az osztályhoz tartozás alakítja: az osztályalapú politika átadja helyét a konkrét 

ügyekkel vagy az identitással kapcsolatos politikának (Franklin -– Mackie 1992; Franklin 1985). 

Mindezek értékeléséhez Nieuwbeerta és De Graaf (1999; lásd még Hout et al. 1995) kínálnak szempontokat, 

akik az 1956 és 1990 közötti időszakra 20 országból mutatnak be összehasonlítható adatokat. A kérdéses 

országok közül Nagy-Britanniában és Skandináviában volt a legmagasabb, az Egyesült Államokban és 

Kanadában a legalacsonyabb az osztályhoz kötődő szavazás aránya. Azokban az országokban, amelyekben az 

időszak elején magas volt az osztályalapú szavazás, látható csökkenés következett be, de ez csak hat országban 

volt jelentős. Ezek: Ausztrália, Nagy-Britannia, Németország, Hollandia, Norvégia és Svédország (Nieuwbeerta 

-– De Graaf 1994: 41). Egy összehasonlító vizsgálat ide vonatkozó kutatásai azonban arra utalnak, hogy ez csak 

egy része a teljes képnek. 

Nagy-Britannia vonatkozásában Goldthorpe azt mutatta ki, hogy 1964 és 1992 között állandó maradt az 

osztályhoz kötött szavazás szintje, igaz, választásról választásra haladva megfigyelhetők bizonyos ingadozások 

(Goldthorpe 1999: 61-63). Szerinte az I–IV osztály „természetesen‖ a konzervatívokra szavaz, míg az V–VII 

osztály „természetesen‖ a Munkáspártra. A konzervatívok támogatottsága azonban viszonylag gyenge 

osztályelköteleződésen alapul, ahhoz az aránylag erős pozícióhoz képest, amellyel a Munkáspárt rendelkezik a 

fizikai dolgozók osztályában. A konzervatívok támogatottsága ezért könnyebben lemorzsolódhat. Goldthorpe 

ugyanakkor kimutatja, hogy nem beszélhetünk a konzervatívok osztályhoz kötött szavazatainak hosszú távú 

lemorzsolódásáról: ingadozások előfordultak, de az általános minta fennmaradt. Ezt a következtetést erősíti meg 

Evans és Norris elemzése az 1997-es választásról (1999), és a 2001-es ideiglenes eredmények (Billinghurst 

2001) szintén erre utalnak. 

Bár az Egyesült Államokban soha sem jöttek létre erős osztálypártok, egyértelmű adatok mutatják, hogy az 

osztályhoz tartozás erősen hat a szavazói magatartásra (Hout et al. 1999). Az osztályhelyzet hatása a szavazásra 

állandó vonása az amerikai politikának, de az osztályok és pártok közötti szövetség konkrét mintái időről időre 

változnak. Az osztályok hol ezt, hol azt a pártot támogatják, a pártok pedig a megváltozott osztályidentitásokhoz 

igazított üzenetekkel próbálnak választói támogatottságra szert tenni. Az 1930-as évektől az 1970-es évekig a 

kétkezi munkások szavazatait, a szakszervezeti tagság közvetítésével a Demokrata Párthoz gyűjtötte be. A 

szervezettségben és a szervezeti tagságban bekövetkezett (részben a megváltozott osztályidentitásokat tükröző) 

változások megszakították ezt a kapcsolatot, és átrendezték az osztályok és pártok szövetségét, anélkül hogy 

megszüntették volna. Ez az átrendeződés azzal járt, hogy a szakértő alkalmazottak és a fehérgallérosok körében 

megnőtt a demokraták, míg az önfoglalkoztatók és a szakképzett fizikai munkások körében a republikánusok 

támogatottsága. Hout és munkatársai fokozódó „kettősségről‖ számolnak be a szolgáltató osztály szavazási 

szokásaiban: a szakértő alkalmazottak a demokraták, míg a vezetők a republikánusok felé fordulnak. 
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Németország nyugati felében (Muller 1999) az osztályhoz tartozás hatása a szavazói magatartásra abban 

nyilvánul meg, hogy a fizikai munkások továbbra is a szociáldemokratákat, a tulajdonosok és alkalmazottak 

pedig a CDU-t támogatják. Ezt azonban részben ellensúlyozza, hogy a protestáns és katolikus hívők minden 

osztályban erőteljesen támogatják a CDU-t. A kispolgárság és a munkásosztály –- a két fő párt legnagyobb 

támogatói -– létszámának csökkenése változtatott ezen a mintán, míg a köztes osztályok létszámának 

növekedése bonyolultabbá tette az osztályok és pártok közötti viszonyt. A szolgáltató osztálynak az Egyesült 

Államokban fellelhető „kettőssége‖ Németországban is megnyilvánult, ahol a szaktudás köré szerveződő, 

magasan képzett szakértő alkalmazottak nagyobb arányban támogatták a baloldalt, mint konzervatívabb 

megfelelőik a háború előtti időszakban. Ez abban is tükröződik, hogy növekvő mértékben támogatják az SPD-t, 

még inkább pedig a Zöldeket. Ugyanakkor az irányítási feladatok köré szerveződő vezetők és adminisztrátorok 

erősen konzervatívak maradnak és a CDU-t támogatják. Az a tény, hogy a Zöldek az önállóságot hangsúlyozzák 

és ellenzik a bürokráciát, szintén a párt kispolgári támogatottságának növekedéséhez vezetett. 

Norvégiában és Svédországban kissé eltérő mintát látunk, bár mindkettőben tovább élnek az osztályhatások. 

Norvégiában (Ringdal –- Hines 1999) korábban igen erős volt a hagyományos szövetség osztályok és pártok 

között, 1957 után azonban csökkent az ereje. Ez aláásta az 1936 óta kormányzó munkáspárti-agrárpárti 

koalíciót. A munkásosztály létszámának csökkenése arra ösztönözte a Munkáspártot, hogy a centrum felé 

mozduljon el. Akárcsak Németországban, a feljövőben levő szolgáltató osztály itt is erősen elkötelezte magát a 

Baloldali Szocialista Párt mellett, amely mind inkább „zöld‖ irányvonalat vett fel. Svédországban (Svallfors 

1999) továbbra is erős a „hagyományos‖ séma, amelyben a nagyobb etnikai, vallási vagy regionális 

különbségek hiánya és a centralizált szakszervezeti mozgalom változatlan ereje tükröződik. 

Ezek a szavazással foglalkozó kutatások egyrészt azt mutatják, hogy az osztályhelyzet továbbra is alakítja a 

politikai választásokat, másrészt azt is, hogy ez a korábbinál kevésbé monolitikus módon történik, és más, nem 

gazdasági tényezők is közrehatnak benne. Weber az életesélyek meghatározásában a gazdaságiak mellett a nem 

gazdasági tényezők szerepét is felismerte. Különösen a hatalom társadalmi megoszlásának három különböző 

dimenziójára –- az osztályra, a rendre és az irányításra –- mutatott rá, és úgy vélte, hogy ezek külön-külön 

hatnak az életesélyek alakulására.33 A mi szempontunkból az a legfontosabb, hogy felismerte az osztály és a 

rend kölcsönös függőségét a mai társadalmakban.34 A rendi viszonyok a presztízs vagy társadalmi megbecsülés 

közösségen belüli megoszlásából erednek: az emberek, értékeik alapján magasabb vagy alacsonyabb rendűnek 

ítélik egymást, s ily módon elismerik vagy nem ismerik el, illetve meghatározott ranghoz kötik az adott személy 

életmódját. 

A rendi helyzet az életesélyek egyik oksági meghatározója, és egy kidolgozott szociológiai elemzésnek fel kell 

ismernie, hogy az életesélyekben mutatkozó egyenlőtlenségek egyaránt függvényei az osztályhelyzetnek és a 

rendi helyzetnek, amelyek együttesen határozzák meg az életesélyeket. Egymással kölcsönös függőségben 

hatnak, és önálló hatásaik megkülönböztetése igen nehéznek bizonyulnak. Egy foglalkozás például olyan 

emberekből áll, akik sajátos foglalkoztatási helyzetben vannak a munkaerő-piacon, egyszersmind azonban 

sajátos rangot vagy presztízst is kölcsönöz nekik abban a társadalomban, amelyben élnek (Parkin 1971). A tőkés 

osztályhelyzetek weberi magyarázata a rendnek mint az osztályt megerősítő tényezőnek a szerepét 

hangsúlyozza. Szerinte az osztályviszonyok anyagi vonásai a tudat és az identitás középponti vonásává válnak, 

mert elsősorban a hozzájuk kapcsolódó életstílusok alapján értékelhető a rendi becsület. Ennélfogva az 

osztályviszonyok olyan legitimációs aurába burkolóznak, amely a rendi helyzetet meghatározó értékekből ered. 

A szavazói magatartásra vonatkozó adatokból kiderül, hogy az osztály és a rend közötti szoros megfelelés 

átalakult. Az értékek manapság kisebb valószínűséggel korrelálnak a hagyományos, közvetlen módon az 

osztálypozíciókkal, és ez lehetővé teszi az osztálypolitika újradefiniálását. Tanulmányom egy későbbi 

szakaszában kitérek ezekre az értékváltozásokra is. 

Még jelentős kutatásokra van szükség arra vonatkozóan, hogy miként hat az osztály az életesélyekre és az 

élettapasztalatokra. Az osztálygrádienseket olyan összehasonlító vizsgálatok segítségével kell teljes körűen 

bemutatni, amelyekből kiderül, hogy az e területen bekövetkezett változások az osztályszerkezetben 

bekövetkezett változásokhoz kapcsolódnak. Az ilyen kutatásoknak természetesen fel kell ismerniük és számba 

                                                           
33 Weber, amikor kifejezetten a rétegződést tárgyalta, figyelmét az osztályra és a rendre, valamint a „párthoz‖ fűződő viszonyukra 
összpontosította, ami ahhoz a közkeletű félreértéshez vezetett, hogy Weber az osztályt, a rendet és a pártot tekinti a három fő dimenziónak. 

Valójában azonban a harmadik dimenziót itt nem említi meg, és ezt az „uralom‖ és a bürokrácia jórészt különálló elemzéséből kell 

kihámozni. A párt és az irányítás (illetve az uralom) Weber számára teljesen eltérő jelenségek. Erről részletesebben lásd Scott (1996). 
34 Az irányítási helyzetek akkor a legfontosabbak, amikor az osztályban és az osztály révén, a „munkahelyzet‖ egyik elemeként működnek. 

Wright megvilágító erővel tárta fel az irányítás („tekintély‖ vagy „uralom‖) fontosságát és szerepét az osztálykülönbségek megerősítésében 

és kiterjesztésében, noha e gondolat weberi folyományainak némelyikét figyelmen kívül hagyja. Csak a volt szovjet blokk országaiban 
befolyásolta a politikai irányítás jelentősebben az életesélyeket. 
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kell venniük más, nem osztályszerű tényezőket is, s meg kell próbálniuk bemutatni, hogyan érvényesülnek ezek 

az osztály mellett és azzal együtt. 

4.4. 4. A társadalmi osztályok kialakulása 

A harmadik kérdés a gazdasági osztályok átalakulása demográfiailag körülhatárolt társadalmi osztályokká. 

Giddens ezt a „strukturálódás‖ folyamatának nevezte (1973: 107)35, a társadalmi elzárkózás folyamatának, 

amelynek során egy meghatározott osztályhelyzetet elfoglaló egyének, más aggregátumoktól többé vagy 

kevésbé világosan elkülönülő, nagy társadalmi aggregátumokká kapcsolódnak össze. Giddens szerint ez a 

folyamat inter- és intragenerációs foglalkozási mobilitás útján megy végbe. Ahol egyének és családtagjaik csak 

korlátozott számú foglalkozás körében mozognak, amelyek ráadásul az alkalmazás feltételeit tekintve 

hasonlóak, akkor azoknak, akik ezen a zárt mobilitási tartományon belül élnek, egyformák lesznek a 

tapasztalataik. Goldthorpe ezt nevezte a társadalmi osztályok „demográfiai‖ kialakulásának. A társadalmi 

osztályok a gazdasági helyzeten túlmenően annyiban léteznek, amennyiben az ilyen osztályhelyzetet elfoglaló 

egyének, foglalkozási mobilitásuk révén viszonylag állandó demográfiai aggregátumokká kapcsolódnak össze: 

„a mobilitás foka és mintája dönti el, hogy az osztályok mennyiben tekinthetők a társadalmi 

munkamegosztásban adott időszak alatt hasonló helyet elfoglaló egyének vagy családok összességének‖ 

(Goldthorpe 1987: 39). 

A társadalmi osztályok közötti határok kialakulásában azonban közrejátszanak az egyének más társulási formái 

is. A család- és háztartásalapítási minták például a házassági, partnerségi és szülői kötelékeken keresztül 

kapcsolnak egymáshoz egyéneket, biztosítván, hogy a háztartás összes tagja osztozhasson, azokban az 

életesélyekben és tapasztalatokban, amelyeket a háztartás domináns tagja foglalkozási helyzete révén szerzett. 

Ennek felismerésével oldódott meg az a probléma, amelyről nagy viták folytak az 1980-as években az 

osztályelemzés terén, az tudniillik, hogy az egyén vagy a család tekintendő-e a rétegződés egységének. 

Feminista bírálók (Acker 1973; Delphy 1981) joggal mutattak rá a hagyományos megközelítés (Goldthorpe 

1983) elégtelenségére, amely egyszerűen származási vagy házassági családjuk alá sorolta be a nőket. Mára 

világossá vált, hogy az osztályhelyzetek vizsgálatánál az a megfelelő stratégia, amelyik a nőket és férfiakat mint 

egyéneket külön-külön veszi tekintetbe, de a társadalmi osztálynak a nők és férfiak által közösen létrehozott 

családi háztartások az alapegységei.36 

Az osztályhoz kötődő életkörülmények közös tapasztalatát szintén erősítik a szabadidős interakciók osztályalapú 

mintái, amelyek a barátság és elfogadás szolidáris formáinak kialakulását eredményezik, és ezen keresztül, a 

családalapítás terén a párválasztás, tágabban pedig a társadalmi kohézió és támogatás mintáinak alapjául 

szolgálhatnak. Ahol a körforgásnak és a társulásnak ezek a viszonyai oly módon erősítik egymást, hogy adott 

osztályhelyzetben levő emberek között rendszeres és megjósolható kapcsolati mintákat teremtenek, ott ezek az 

emberek egyetlen társadalmi osztályt alkotnak. 

A mai vizsgálatok zöme a társadalmi osztályok demográfiai létrejöttében inkább a mobilitást, mint a társulást 

állította középpontba (de lásd Goldthorpe 1987: 6. fejezet). Mint Goldthorpe megjegyzi, a mobilitási minták 

valószínűleg együtt járnak társulási mintákkal -– a „személyközi és tágabb társadalmi viszonyokkal‖ amelyek a 

mobilitás „kísérőjelenségei‖ (Goldthorpe 1987:64), jóllehet közvetlen adatokat erre nem említ. Egy társadalmi 

osztály tagjai gyakrabban mozognak e társadalmi pozíciók között és gyakrabban lépnek egymással interakcióba, 

mint a rétegükön kívüli személyekkel. Korlátozott társadalmi mobilitás révén erősítik meg a maguk és 

gyermekeik társadalmi helyét, és rokoni, illetve közeli, bensőséges interakciók révén, mint amilyen a szabadidős 

társas élet és a klubtagság, azokkal társulnak, akikkel együtt alkotják társadalmi rétegüket. 

Az Angliában és Wales-ben megfigyelt mobilitási minták arra utalnak –- mondja Goldthorpe –- hogy a 

szolgáltató osztály társadalmi elzárkózása viszonylag alacsony fokú. Ennek fő oka az osztály növekedése, ami 

azzal jár, hogy a határain kívülről kell tagokat toboroznia. Noha a toborzás különböző osztályhelyzetekből 

történik, a lefelé irányuló mobilitás alacsony szintje azt eredményezi, hogy a szolgáltató osztály, az idő 

előrehaladtával egyre inkább megszilárdítja demográfiai identitását (Goldthorpe 1987: 333). Bár gazdasági 

osztályként felismerhető, tagjainak eltérő társadalmi eredete miatt társadalmi osztályként viszonylag gyengén 

meghatározott. A munkásosztály viszont aránylag nagy fokú társadalmi elzárkózást mutat, bár Goldthorpe 

szerint ez is sokkal kisebb mértékű, mint volt a 20. század első felében. A döntő tényező itt a munkásosztályhoz 

kapcsolódó állások számának összezsugorodása, ami azt jelenti, hogy nincs túl nagy szükség az osztályon 

kívülről történő toborzásra. A szolgáltató osztályból és a köztes osztályhelyzetekből történő lefelé irányuló 

                                                           
35 Giddens későbbi munkáiban konkrétabb jelentést adott a kifejezésnek. 
36 Ezzel természetesen nem akarjuk tagadni, hogy az életesélyeket és az élettapasztalatokat az ilyen háztartási hatások éppúgy alakítják, mint 
a személyes osztályhelyzet ettől független hatásai. 
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mobilitás alacsony szintje miatt a munkásosztály, származását tekintve homogénebbé vált és így megnőtt az 

esélye a nagyobb osztályszolidaritásnak és -kohéziónak. Goldthorpe ezen kívül még amellett is érvel, hogy „alsó 

közép‖ osztály nem létezik. A különböző köztes osztályhelyzetek demográfiailag nem szerveződnek egyetlen 

társadalmi osztállyá. Ehelyett több kisebb, elkülönültebb és aránylag nyitott osztállyá alakulnak. Ezen kívül több 

köztes foglalkozás nem tekinthető a munkában töltött élet végső céljának, pusztán átmeneti helyzetnek más 

helyek felé. 

Erikson és Goldthorpe foglalkozási mobilitással kapcsolatos összehasonlító tanulmánya továbbra is a legjobb 

elemzés az osztályhelyzetek általános nyitottságáról és az időbeli változások irányáról. Végkövetkeztetésüket, 

miszerint a fejlett nyugati társadalmak többsége jól leírható a mobilitás „mag-modelljével‖, amely csak irány 

nélküli időbeli változásokat jelez, ma széles körben elfogadják. A tanulmány azonban az osztályok 

kialakulásának itt tárgyalt kérdésére is vet némi fényt, és segít tágabb összefüggésbe helyezi Goldthorpe korábbi 

eredményeit. Mintegy háromötöde azoknak, akik a szolgáltató osztályba születettek Angliában, Skóciában, 

Franciaországban és Németországban, pályája kezdetén is ugyanezen osztály tagja volt. Ez az arány csak 

kismértékben alacsonyabb Svédországban és Írországban. Egyetlen másik osztály sem közelíti meg az 

állandóságnak ezt a szintjét: noha a szolgáltató osztályok lentről toborozták tagjaikat és változó összetételűek, 

akik szolgáltató osztálybeli pozícióba jutottak, rendszerint ilyenben is maradtak (Erikson -– Goldthorpe 1993: 

219). 

Azoknak a kétötöde, akik szakképzett fizikai munkás környezetben születtek Angliában, Skóciában, 

Franciaországban és Svédországban, akkor is ugyanehhez az osztályhoz tartozott, amikor dolgozni kezdett. 

Németországban azonban ez az arány majdnem 50%-ra emelkedik, amiben az ipari tanoncság fontosságának 

fennmaradása tükröződik. Az arány Írországban szintén kissé magasabb. A szakképzetlen munkás környezetbe 

születettek mintegy harmada az összes vizsgált országban maga is szakképzetlen munkát végzett. Számos adat 

utal tehát arra a fajta társadalmi elzárkózásra, amely munkásosztállyá teszi a munkaszerződéssel 

foglalkoztatottakat. 

A kispolgári osztályok létrejötte némileg nagyobb változatosságot mutat. Angliában, Skóciában és 

Svédországban az ide születettek mintegy ötöde maradt nagy valószínűséggel ebben az osztályban, Írországban 

és Franciaországban ez az arány majdnem egy harmadra, Németországban pedig 50%-ra növekedett. Ez az 

osztály, összetételét tekintve, általában elég vegyes. A gazdálkodóknál a megfelelő arányszám azonban 

kevesebb mint egyötöd volt Svédországban, egynegyed Angliában és Németországban, mintegy kétötöd 

Skóciában és Franciaországban és 50% Írországban. Az összes vizsgált országban a gazdálkodó osztály és a 

mezőgazdasági munkásosztály mutatta, összetételét tekintve a legnagyobb homogenitást. 

A társadalmi osztályok kialakulására vonatkozó adatok tehát csekély számúak és eléggé korlátozott érvényűek. 

Míg az osztályhelyzet (gazdasági osztály) és a társadalmi osztály megkülönböztetése középponti jelentőségű 

volt Weber gondolatmenetében és beépült Goldthorpe kutatási programjába, addig számos vizsgálat elkendőzte 

ezt a megkülönböztetést vagy kizárólag a gazdasági osztályra irányult. Az eljövendő kutatások egyik 

kulcsterülete lesz ennek helyrehozatala, és a társadalmi osztályképződés azon változó mintáinak feltérképezése, 

amelyek a munka- és foglalkoztatási viszonyok átalakulása, illetve a hagyományos osztályalapú közösségek 

felbomlása nyomán alakultak ki. 

4.5. 5. Osztálytapasztalat, osztályidentitás és osztályképzetek 

Az osztályelemzéssel kapcsolatban felmerülő negyedik kérdés arra vonatkozik, hogy az osztályhelyzetekhez 

mennyire társul olyan osztálytapasztalat, amelyhez sajátos osztályidentitás és osztálytársadalom-kép tartozik. 

Egy „osztálytársadalomban‖, ahol a gazdasági és társadalmi osztályok alapvetőek a társadalmi rétegződés 

logikája szempontjából, az egyes osztályok tagjai rendszerint közös tapasztalattal rendelkeznek azokról az 

osztályfüggő körülményekről, amelyek között élnek. Lehet, hogy ez a tapasztalat nem az „osztály‖ nyelvén 

fejeződik ki, de valamiképpen utal azokra a különbségekre és egyenlőtlenségekre, amelyek az egyik osztályt 

elválasztják a másiktól, s arra is, hogy milyen pozíciót foglalnak el egymáshoz képest. Ez az osztálytapasztalat 

gyakran áll laza és összefüggéstelen társadalmi képzetekből, és természetesen együtt létezhet a társadalmi 

tapasztalat és identitás más formáival. 

Az osztályok állítólagos halálával kapcsolatos érvrendszer központi eleme az az állítás, hogy a társadalmi élet 

poszt-indusztriális és „posztmodern‖ formáinak kialakulása hosszú távon az alsóbb-, illetve felsőbbrendűség 

jegyeinek eltűnéséhez vezet azokkal a tudatformákkal együtt, amelyek azelőtt láthatóvá és egyértelművé tették 

az osztályviszonyokat. Ugyanakkor e feltételezés szerint maguk az osztályviszonyok is meggyengültek, és ily 

módon csökkent a láthatóságuk és ideológiai hangsúlyosságuk. A rétegződésnek ez a „széttöredezése‖ 

megszüntette a kapcsolatot a ma létező fellazult osztályviszonyok és a társadalmi szerkezet más összetevői 
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között. Lehet, hogy az osztályviszonyok nem tűntek el teljesen, de kevésbé szervezettek, kevésbé kollektív és 

közösségi jellegűek lettek. A társadalmi képzetek, állítják az osztályelemzés e bírálói, ma különböző, egymást 

gyakran átfedő életstílusok, s az osztálytudat ellentétes formáinak szembenállása köré szerveződnek. 

Az osztály csökkenő ideológiai súlyára vonatkozó állítások megalapozottabbak, mint az osztályviszonyokra 

vonatkozó hasonló kijelentések, ám az osztályidentitás és az osztályképzetek továbbra is fontosak. Vizsgálatok 

szerint a Nagy-Britanniában élő emberek több mint 90%-a továbbra is hajlamos elfogadni az osztályok létezését, 

és önmagát valamelyik osztályba sorolja. A lakosságnak majdnem a fele a „munkásosztályba‖ sorolja magát, 

egynegyede pedig a „középosztályba‖. Ezek az arányok alig változtak az 1950-es évek óta, amikor a Glass-féle 

vizsgálat (1954) úgy találta, hogy a válaszolók fele a munkásosztályhoz sorolja magát. Némileg meglepő, hogy 

az Egyesült Államokban szintén 90% fölött van azok aránya, akik elfogadják az osztályok létezését és 

hajlandóak valamelyik osztályhoz sorolni magukat. Valamivel több mint egyharmad sorolta magát a 

„munkásosztályhoz‖ és valamivel több mint 50% a „közép‖ vagy „felső közép‖ osztályhoz (Jackman –- 

Jackman 1983, idézi Devine 1996: 80). 

Egyetértettek azzal is, hogy az ilyen osztálykülönbségek eltérő életstílusokkal és érdekkonfliktusokkal járnak: 

akik „szegénynek‖ vagy „munkásosztálybelinek‖ tartották magukat, azok különösen nagy valószínűséggel 

tekintették bajaik okának a szembenálló osztályérdekeket. Marshall és munkatársai számolnak be arról, hogy 

Nagy-Britanniában az emberek rendszerint a jövedelmi és műveltségi szinttel szoros összefüggésben álló 

foglalkozási csoportoknak tekintik az osztályokat. Egyetértenek tehát azzal, hogy munka-alapú feltételek 

határozzák meg a különbségeket és egyenlőtlenségeket, és ezeket továbbra is képesek és hajlandók 

„osztálykülönbségeknek‖ nevezni (Marshall et al. 1988). Általánosabb formában, Wright összehasonlító 

vizsgálatából (1985) derült ki, hogy a gazdasági osztálykülönbségekhez jelentős eltérések társulnak a profittal, a 

vállalatvezetéssel, az elosztással és a vállalati hatalommal kapcsolatos attitűdökben. Ez az osztályok közötti 

polarizáció Svédországban és az Egyesült Államokban egyaránt létezett, noha a mértéke Svédországban sokkal 

nagyobb volt. 

Az említett adatok ellenére Kingston (2000: 90 skk.) helyesen állítja, hogy ma sokkal lazább a kapcsolat a 

gazdasági osztályhelyzet és az osztállyal való szubjektív azonosulás között. A kapcsolat egyes felmérésekben 

talált ereje attól függ, hogy pontosan hogyan fogalmazzák meg a kérdéseket. Így például az amerikai válaszadók 

túlnyomó többsége a „középosztályba‖ sorolja magát, ha nyitott kérdésben arra kérik, nevezze meg az osztályát, 

de sok kétkezi munkás „munkásosztálybelinek‖ vallja magát, ha két osztálycímke közül kell választania. 

Spontán módon kisebb valószínűséggel adnak az emberek ilyen leírásokat: ha a kérdés ezekre vonatkozik, akkor 

egyetértenek velük, és továbbra is képesek használni őket társadalmi világuk elemzésére, saját maguktól 

azonban inkább szűkebb foglalkozásuk megjelölésére és az önbesorolás más eszközeire hagyatkoznak. 

Rendszerint nem az „osztály‖ sajátos nyelvét használják társadalmi pozíciójuk meghatározására, és az 

osztályhelyzet már nem vált ki mélyebb identitás- és hovatartozás-érzést (Savage 2000: 37, 111–116). 

Az osztályelemzés bírálói szerint az osztályképzeteknek ez a gyengülése a társadalmi különbségek olyan új 

forrásainak létrejöttéhez kapcsolódik, amelyek új identitásokat és kulturális kötődéseket hoznak létre. Helyesebb 

volna azonban ebben az osztályszerkezet Beck (1986) által leírt fokozódó „individualizációjának‖ megjelenését 

látni. Az osztályegyenlőtlenségek már nem a közös osztálysors valamilyen mindent átható érzéséhez 

kapcsolódnak. A radikális vagy reflexív modernitás körülményei között a társadalmi identitás sokkal inkább a 

fogyasztásban megnyilvánuló életstílusbeli különbségekhez, a társadalmi nem, a szexuális irányultság és az 

etnicitás különbségeihez, a mai modernizáció által teremtett kockázatok megértésére és ellenőrzésére irányuló 

kísérletekhez kapcsolódik. Bár Beck általában túlértékeli az osztályviszonyok hatásának csökkenését az 

életesélyekre, kétségkívül helyesen mutat rá a társadalmi identitás ezen új alapjaira. 

Az osztály továbbra is az identitás egyik forrása, de ebben a minőségében a társadalmi tapasztalat és identitás új 

forrásaival osztozik. A társadalmi nem osztály-meghatározottsága például még mindig jelentős, de már kevésbé 

ágyazódik be az osztálykülönbségekbe, és sokkal hangsúlyosabb forrása az identitásnak. A nőknek a fizetett 

munkával kapcsolatos megváltozott pozíciója, a férfi foglalkoztatottság jelentős területeinek összeomlásával 

párosulva hatalmas változásokat idézett elő a munkaszervezetben és a háztartáson belüli viszonyokban, 

„felrobbantva az osztály és a társadalmi nem közötti hagyományos összefüggést‖ (Esping-Andersen 1993). A 

nemi identitás önállósulása és kiszabadulása a patriarchális és osztályalapú identitásnak alárendelt korábbi 

helyzetéből, a hagyományos, osztályhoz kötött férfi és női szerepek jelentős újradefiniálását indította el. 

Hasonlóképpen, a fogyasztásban megnyilvánuló különbségekre hatnak ugyan az osztályhelyzetek kényszerei, de 

a társadalmi identitás általában véve már inkább az erőforrások adott eloszlása által lehetővé tett különböző 

pénzköltési mintákat tükrözi, mint magukat az osztálykülönbségeket. Az identitás új forrásai tehát inkább 

kiegészítik, mint teljesen felváltják az osztályokat. 
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Ez az osztályviszonyok átstrukturálódásának, az osztály és a rend közötti viszonyok átrendeződésének 

tekinthető. Az osztályok közötti különbségeket korábban hagyományos, rendi alapú életstílusok erősítették meg 

és tették láthatóvá. A hagyományos eszméket a bevett értékek folyamatos erodálódása miatt egyre nehezebb 

megőrizni. A reflexív modernitás egyik kulcsmozzanata az, hogy immár a társadalmi élet minden kulturális 

alapja kétségbe vonható. Az osztályt összetartó társadalmi szolidaritás már nem gyökerezhet élesen elkülönülő 

és hagyományok által szentesített életmódokban. Az egyes osztályok tagjai már nem érzik úgy, hogy egy 

múltból örökölt közös életstílust kellene követniük. Mindaz, ami egykor osztályalapú lakókörzetek és 

intézmények formájában szilárdnak tűnt, most szétporlad, és az osztálykörülményeket mind ingatagabb és 

illékonyabb képzetek összefüggésében tapasztalják meg. Az identitás osztályalapú „séma‖ nélkül jön létre -– 

tulajdonképpen mindenfajta szokványos kulturális séma nélkül. A múlt szilárd és pontosan körülhatárolt rendjei 

helyébe a rendi különbségek változékonyabb és ingatag kaleidoszkópja lépett, és ez a cseppfolyósság teremti 

meg a teret, amelyben egyesek – -akiknek megvannak hozzá az anyagi erőforrásaik –- szabadabban 

választhatják meg életstílusukat. 

Jellemző erre a társadalmi változásra, hogy a tudományos nyelvben az „életstílus‖ [lifestyle] kifejezés 

gyakorlatilag felváltotta az „élet stílusa‖ [style of life] kifejezést. Ez a konkrét különbségtétel nem Webertől 

származik; a Lebensstil szokványos angol fordítása, a „style of life‖ helyesen ragadja meg a módot, ahogy 

szerinte ez a fogalom a csoport létezésének – egész életmódjának –- teljességét tükrözi. A személy státusza, 

mondja Weber általában következik „életének stílusából‖. Az a mód, ahogyan az emberek a foglalkozásukkal és 

a nemi szerepükkel összefüggő feladatokat végzik, a szokások és gyakorlatok, amelyeket etnikai és más 

társadalmi csoportok tagjaiként követnek, az élet sajátos és különálló stílusait határozzák meg a számukra. Mint 

Weber kimutatta, az életnek ezek a stílusai sajátos osztályhelyzetekben gyökereznek, amelyek hatással vannak 

az életmód alakulására, és ennélfogva a státusz megítélésének alapját alkotják. 

Ezzel szemben az „életstílus‖ kifejezés a mai fogyasztói kultúrával kapcsolatos diskurzusokban vált népszerűvé, 

és nem jelent többet „bizonyos javak, helyek és idők használatának módjánál, amely jellemző az adott csoportra, 

de nem alkotja társadalmi tapasztalatának egészét‖ (Chaney 1996: 5). Az ízlést és a preferenciákat már nem 

szabályozzák olyan behatóan szilárd társadalmi mércék. „Életstílusbeli választásokként‖ jelennek meg, 

melyekért az emberek egyéni felelősséget vállalnak, s amelyek alapján mások megítélik őket. Az életstílusok 

lényegüknél fogva sokrétűek, s az emberek egy sor életstílusbeli döntést hoznak, amelyeknek nem kell 

integrálódniuk egyetlen, mindent átfogó életstílusba. A társadalmi tudatosságnak ezen az ingatag talaján az 

osztály homogenitást teremtő feltételei a társadalmi identitás és tudat kevésbé fontos forrásaivá válnak. 

A szóban forgó kulturális változások tehát nem az osztály végét jelentik, hanem a rendi helyzetek 

átstrukturálódását, s ennek következtében az osztály és a rend közötti viszony átrendeződését. Az 

osztályelemzés bírálói ezt az átrendeződést ünnepelték –- tévesen –- az „osztály halálaként‖. Bár fontos, hogy 

érzékenyebben figyeljünk fel annak a szoros kapocsnak a felbomlására, amely korábban osztályok és rendek 

között állt fenn, s egyszersmind a rendi tagolódás ennek megfelelő pluralizálódására is, nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül, hogy a gazdasági osztálykülönbségeknek továbbra is jelentős súlya van (Eder 1993: 12). A 

jövő kutatásainak az osztály és a nem-osztályjellegű tényezők interdependenciájára kell összpontosítaniuk a 

társadalmi identitás vizsgálatában, feltárva azokat a mechanizmusokat amelyek révén a fennálló 

osztályviszonyok a tudatot és a szemléletet alakítják e megváltozott körülmények között. 

4.6. Befejezés 

Az osztálykülönbségek továbbra is az egyik döntő strukturális jellemzőjét adják a mai társadalmaknak, hatással 

vannak az emberek életesélyeire és politikai cselekedeteire. Mellettük azonban a társadalmi tagolódás más 

tényezői is hatnak, és az osztályelemzésnek már nem tulajdonítható –- ha valaha egyáltalán tulajdonítható volt – 

kizárólagos magyarázó erő. Ugyanakkor az osztályt nem lehet egyszerűen figyelmen kívül hagyni, vagy oksági 

következményeit letagadni. A mai társadalmi identitások és a belőlük fakadó politikai cselekvések bármiféle 

megértésének el kell ismernie az osztály és a társadalmi tagolódás más tényezői között kölcsönhatást. Ebből a 

helyzetértékelésből következnek a társadalmi rétegződés kutatásának legfontosabb jövőbeli feladatai. 

Berényi Eszter fordítása 
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5. Róbert Péter: Osztály és párt Magyarországon1
 

Ez a tanulmány azt vizsgálja, milyen összefüggés van a társadalmi osztályhelyzet és a pártválasztás között 

Magyarországon. Három empirikus szociológiai felvétel adatait használjuk az elemzés során, amelyek 

úgynevezett post-election jelleggel készültek az egyes választások után, 1990-ben, 1994-ben, illetve 1998-ban. 

Olyan kérdésekre keresünk választ, mint: Kimutatható-e összefüggés statisztikai eszközökkel a választók 

osztályhelyzete, illetve pártválasztása között? Változott-e ez az összefüggés azon szűk évtized során, amióta 

többpártrendszerű szavazáson nyilváníthatják ki politikai akaratukat a magyar állampolgárok? 

                                                           
1A tanulmány a „Politikai preferenciák társadalmi háttere‖ című T18343 számú OTKA-kutatás keretében készült. A felhasznált adatokért 

köszönet illeti a TÁRKI adatbankját, a Századvéget és az Ohio State University CNEP projektjét. Eredeti megjelenése: Politikatudományi 
Szemle. VIII. évf. 1. szám. 67–96. old. 
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Az osztályhelyzet és a pártválasztás közötti kapcsolat (nemzetközi terminológiával: class voting) a 

szociológusok és politológusok érdeklődésének középpontjában áll szerte a világon. A kérdés vizsgálatára több 

példa hozható a fejlett demokráciákban, s kevesebb az egykori szocialista társadalmakban. Egyfelől ez utóbbi 

országokban a rendelkezésre álló időtáv rövidebb, másfelől itt a rendszerváltozás során átalakulóban van a 

társadalmi szerkezet, mi több, még formálódóban van a pártrendszer is. Magyarországon is vita folyik arról, hol 

húzódnak a rendszerváltozás utáni társadalom törésvonalai. Ebben a tanulmányban a társadalmi helyzetet olyan 

osztálysémával írjuk le – az EGP osztályozással –, amelynek használata mostanában igen elterjedt a nemzetközi 

szakirodalomban. Emellett elsősorban olyan demográfiai és strukturális változókat veszünk figyelembe, mint a 

nem, életkor, lakóhely, iskolázottság. Ezúttal eltekintünk viszont olyan ismérvektől, mint a vallásosság, politikai 

attitűdök, korábbi pártállás. A pártstruktúrából pedig azokat a pártokat emeljük ki – MSZP, SZDSZ, FIDESZ(-

MPP), FKGP –, amelyekre az eddigi három választás során minden alkalommal nagy arányban adtak le 

szavazatokat a választók. Nem vizsgálunk tehát olyan további pártokat, mint az MDF, KDNP, Munkáspárt, 

MIÉP. 

A tanulmányban először áttekintjük az osztályszavazásra vonatkozó nemzetközi irodalmat. Ezután 

megvizsgáljuk a magyarországi helyzetet a korábbi szociológiai és politológiai kutatások tükrében. Ezt követi az 

adatok, mérések és módszerek leírása. Ezután bemutatjuk az empirikus eredményeket, majd ezek összegzése és 

értékelése zárja a tanulmányt. 

5.1. 1. Osztályszavazás – létezik még? 

Clark és Lipset (1991) provokatív cikket tettek közzé „Haldoklik a társadalmi osztály?” címmel az 

International Sociology hasábjain. Állításuk szerint „az osztály egyre inkább divatjamúlt koncepció‖ (397), és 

ennek alátámasztására olyan empirikus példákat említenek, amelyekben az osztály mint magyarázó változó 

mind kevésbé állja meg a helyét: Az egyik választott terület éppen a politika, amelynek kapcsán „kevesebb 

osztályról, s több fragmentációról‖ beszélnek (402). A fokozódó „töredezettség‖ empirikus bizonyítékainak 

tartják, hogy az osztályszavazást kifejező Alford-index értéke csökkent az ötvenes évek és a nyolcvanas évek 

között Nagy-Britanniában, Nyugat-Németországban, Franciaországban, Svédországban és az Egyesült 

Államokban. Ezzel együtt a klasszikus bal–jobb dimenzió is átalakult, és a szavazást egyre inkább a képzettség, 

a politikai kérdésekhez való viszony (issue voting), az értékek, a preferenciák, valamint az életstílus határozzák 

meg. 

A kérdésről a folyóirat további számaiban vita bontakozott ki. Hout, Brooks és Manza (1993) vitatta, hogy a 

duális osztálymodellen alapuló Alford-index csökkenése valódi érv lenne az osztályszavazás csökkenése 

mellett. Ha a modern társadalmak osztályszerkezete nem vezethető vissza dichotóm struktúrára, ez nem jelenti 

önmagában a társadalmak osztályjellegének csökkenését. Valóban, Przeworski és Sprague (1986: 5. fejezet) 

összetettebbnek tételezve az osztályszerkezetet, nagyobb időbeli állandóságot mutatott ki az osztályszavazás 

terén a fejlett tőkés országokban. Az osztályhelyzet és a pártválasztás kapcsolatának időbeli változását vizsgálva 

további szempont, hogy a jelenségek társadalmi eloszlásának módosulásait is figyelembe kell venni, például az 

osztályszerkezet átalakulását (a hagyományos baloldali munkás szavazóbázis számszerű csökkenése a 

posztindusztriális társadalmakban), vagy a pártstruktúra változásait (új típusú pártok megjelenése), mivel az 

osztályszavazás mértékének időbeli alakulását ezek is befolyásolják. Heath és munkatársai angliai 

vizsgálataikban éppen emiatt alkalmazták az abszolút és a relatív osztályszavazás megkülönböztetését (Heath–

Jowell–Curtice 1985; Heath et al. 1991). Az előbbi esetben egyszerűen azoknak az arányáról van szó, akik egy 

adott osztály tagjai közül egy adott pártra szavaznak. Az utóbbi esetben az osztály és a szavazás statisztikai 

kapcsolatát vizsgálták loglineáris módszerrel, kiszűrve így az osztályok méretének, illetve a szavazatok 

eloszlásának változásait 20 év távlatában. Ezzel a módszerrel a szerzők arra az eredményre jutottak, hogy a 

„relatív osztályszavazás egyenlően erős volt valamennyi választáskor" (Heath et al. 1991: 70. – Kiemelés az 

eredetiben.). Ez cáfolja az osztályhelyzet és a pártválasztás közti kapcsolat lazulását. Az alkalmazott elemzési 

(statisztikai) eljárás és a vizsgálati eredmények összefüggését mutatta ki Weaklim (1995) is. Bizonyos 

módszerek (látens osztályelemzés) drámai, más módszerek (asszociációs modellek) némi csökkenést jeleztek az 

osztályszavazásban. 

Pakulski (1993) szerint, ami „haldoklik‖, azok a régi ipari osztályok, a régi társadalmi gazdasági törésvonalak, 

az ezeket képviselő korábbi aktorok, a régi formái az osztálytudatnak. Ezáltal az ortodox marxista 

osztályszemlélet veszíti el alapjait; és a modern osztályelméletet radikálisan le kell választani a marxizmus 

elméletéről. Mindez természetesen befolyásolja az osztály mint magyarázó változó szerepét a 

társadalomtudományok különböző területein. Az International Sociology vitájában közölt válaszcikkükben 

Clark, Lipset és Rempel (1993) visszavonják az osztály „halálára‖ vonatkozó tételüket, de fenntartják, hogy az 

osztály politikai jelentősége lényegesen csökkent, és „eltolódás következett be az osztályközpontú elemzéstől a 



 VII. TÚL A RÉTEGZŐDÉSEN?  

 453  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

politikai viselkedés és az ahhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek multikauzális magyarázatai felé‖ (293). 

Fenntartják továbbá, hogy a politikai pártok dinamikája egyre kevésbé írható le a bal- és jobboldali metszetben 

az olyan modern társadalmakban, ahol jellemzőek a baloldali (szociál-)liberális pártok; a béke-, illetve 

környezetvédelmi mozgalmakból kinövő zöld-pártok; a nemzeti érzéseket, idegen- és bevándorlásellenességet, 

olykor rasszista nézeteket is vállaló jobboldali pártok. Mindez a hagyományos osztályszavazás csökkenéséhez, a 

területi, illetve etnikai szavazóbázisok erősödéséhez vezet. Miközben a foglalkozási, illetve iskolai mobilitás 

megteremti az osztályhatárok átjárhatóságát, olyan tényezők polarizáló szerepe, mint a nem, a faj, az etnikum 

meglepő módon tartós, sőt ezek az iskolai vagy a foglalkozási esélyeket is befolyásolják. 

Az osztályszavazásra vonatkozó szakirodalmat és kutatási eredményeket, áttekintő tanulmányukban Manza, 

Hout és Brooks (1995) rámutatnak arra, hogy az osztályszavazás jelenségének gyökere abban a feltételezésben 

rejlik, hogy a társadalom alján lévők („munkásosztály‖) baloldali párt(ok)ra fognak szavazni, abból 

következően; hogy az ilyen pártok képviselik a társadalmi egyenlőség eszményeit; míg a társadalom magasabb 

szintjein lévők („felsőosztály, középosztály‖) azért nem fognak ilyen pártokra szavazni, hogy a fennálló 

különbségek, a számukra kedvező gazdasági egyenlőtlenségek fennmaradjanak (Lipset et al. 1954; Lipset 1995: 

7. fejezet). A hatvanas évek második felében azonban a kutatók már a társadalmi differenciálódás bonyolultabb 

rendszerét, a törésvonalak együttesét feltételezik a pártpreferenciák mögött: konfliktusok a kisebbségi és 

domináns nemzeti kultúra, az egyház és a nemzetállam, az első és második gazdaság, az alkalmazottak és 

tulajdonosok között (Lipset–Rokkan 1967: 14, 3. ábra). Ezek közül az utolsó értelmezhető osztályjellegű 

törésvonalként, a megelőzőek nem. 

A hagyományos osztályszavazás értelmében minden választó esetében feltételezhető az osztályhelyzetből 

következő „természetes‖ pártválasztás. Ennek alapja a szolidaritás és az osztályidentifikáció, ami az 

„osztálylojális‖ szavazókat (class loyalists) jellemzi, szemben az osztályfüggetlen szavazókkal (class 

independents) (Crewe 1992). Az előbbiek csökkenése, s az utóbbiak növekedése összefüggésbe hozható a 

munkásságpolgárosodásával, a nem osztály alapú törésvonalak erősödésével, az iskolázottság emelkedésével, a 

baloldali szavazás növekedés& vel a középosztályi választók körében (a „két bal‖ tétele), s azokkal a 

pártstratégiákkal, amelyekkel a pártok „osztályfeletti‖ politikai üzeneteket megfogalmazva igyekeznek 

megnyerni olyan szavazókat is, akiknek „természetes" osztályszavazata nem rájuk irányulna (Manza-Hout--

Brooks 1995: 143-147). Ugyanakkor nem szükségszerű az osztályszavazás csökkenése, csak azért, mert más 

törésvonalak szerepe felerősödött. Egy újabb keletű tanulmányban Brooks és Manza (1997a) az amerikai 

elnökválasztásokat vizsgálják logisztikus regressziós modellekkel három évtizedes távlatban. Elemzésük szerint, 

négy törésvonalat figyelembe véve, a republikánus-demokrata választásban az etnikum szerepe lényegesen, a 

nem szerepe mérsékelten növekedett, az osztály szerepe stabil, a vallás szerepe pedig csökkenő volt. 

Az osztályszavazás hagyományos felfogása duális osztály-, illetve pártrendszerben bizonyul a leginkább 

relevánsnak. Ahogyan ezek a duális rendszerek differenciáltabbá válnak (vagy eredendőén nem is duálisak, 

hanem többpólusúak), párosulva a fentebb említett tényezőkkel, az osztályszavazás átalakul és ez az a folyamat, 

amelyet sok szerző csökkenésként értelmez. A pártok és osztályok egymáshoz kapcsolása (linking classes and 

parties) egyre árnyaltabb folyamat a modern társadalmakban. E folyamat feltárása az empirikus kutatás során 

modellek és hipotézisek egymáshoz kapcsolódásával valósul meg, amelyek befolyásol(hat)ják az érdemi 

kutatási eredményeket. 

A rendszer két eleme a pártstruktúra és az osztálystruktúra. Az előbbi inkább országspecifikus, az utóbbi 

esetében viszont a kutatók nemzet közileg érvényes kategorizálások alkalmazására törekednek. A 

leggyakrabban használt osztályséma az EGP rendszer, amely megkülönbözteti – többek között – a szolgáltatói 

osztályt (service class), a középosztályi fizetett alkalmazottakat (salariat), az önfoglalkoztatókat (petty 

bourgeoisie), illetve a „jóléti‖ munkásosztályt (affluant workers) (Erikson–Goldthorpe–Portocarero 1979; 1983; 

Erikson–Goldthorpe 1992). Az EGP osztályozást alkalmazva 20 ország második világháború utáni választási 

adataira, a „fizikai-szellemi osztályszavazás országok közötti és idősoros varianciájának legalább háromnegyede 

az EGP-osztályok tényleges szavazói magatartásának országok közötti és időbeli varianciájából származott‖ 

(Nieuwbeerta 1995: 186). 

A fenti példa tipikus a tekintetben, hogy az osztályszavazás alakulására vonatkozó újabb empirikus kutatások 

többsége hosszú távú időbeli összehasonlításokra épít az osztályok és pártok egymáshoz kapcsolódásának 

mechanizmusait vizsgálva. A kutatások azt jelzik, hogy az osztályjellegű, illetve a nem osztályjellegű elemek, 

egymás mellett lévén, befolyásolják a pártpreferenciák alakulását. Az amerikai elnökválasztásra vonatkozó 

hosszú távú elemzésből az derül ki, hogy az értelmiségi, illetve nem vezető beosztású szellemi foglalkozású 

szavazók választása elmozdult a republikánusoktól a demokraták felé, miközben a szakképzett munkás szavazók 

a korábbinál kevésbé szavaznak hagyományos módon demokrata jelöltekre (Hout–Brooks–Manza 1995). 

Ugyanakkor az önálló foglalkozásúak és a republikánus irányultságú szavazás kapcsolata osztályjellegű 
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tényezőkre volt visszavezethető, miközben az értelmiségiek demokrata párti politikai preferenciája mögött a 

társadalmi kérdéseket érintő liberális értékek és normák felerősödése húzódott meg. A munkások esetében 

szintén attitűd- és prefenciaváltozások voltak megfigyelhetők: a növekvő gazdasági elégedettség, a jóléti állam 

ideájának csökkenő támogatása csökkentette a munkások demokrata párti szavazói hajlandóságát (Brooks–

Manza 1997b). 

Az önálló foglalkozásúak, illetve a szakértelmiségiek, szellemi dolgozók eltérő politikai preferenciái mintha a 

hagyományos, illetve az új középosztály közti törésvonalat képeznék le. Másképp fogalmazva, Kitschelt 

modelljét követve, egy libertiánus-autoriter, illetve szocialista-kapitalista politikai tengely mentén jobboldali 

autoriter és baloldali libertiánus szavazói magatartás jelenik meg (Kitschelt 1994: 27.1., 2. ábra). Ez a törésvonal 

részben osztályalapú, részben viszont érték- és preferenciaválasztásokon nyugszik. Szintúgy jellegzetesek a 

politikai magatartásban azok-a különbségek is, amelyek a „szociokulturális‖ értelmiség baloldali preferenciái, 

illetve a menedzserek jobboldali-autoriter pártválasztása között mutatkoznak. Sőt, a baloldali–jobboldali 

szavazás az értelmiséget is kettéosztja egy inkább állami alkalmazotti állásokat betöltő „szociokulturális‖ és egy 

inkább a piaci szférában foglalkoztatott „liberális‖ csoportra (Krieski 1998). Kutatói értékítéletnek tűnik, ha 

valaki az ilyen és ehhez hasonló jelenségeket az osztályszavazás csökkenéseként vagy átalakulásaként értelmezi. 

Az osztály és párt viszonyával foglalkozó számos különböző elemzés és tanulmány alapján nem lehet végső 

következtetésre jutni. A szerzők egyik része az osztályszavazás (nagymértékű) csökkenéséről számol be, arról, 

hogy a politikai preferenciák mögött egyre kevésbé a politikai szocializáció, az osztályhelyzet, az osztálytudat 

húzódik meg, egyre inkább a különböző társadalmi kérdésekhez és az azokat képviselő politikai programokhoz 

és pártokhoz való, értékeken és normákon alapuló viszonyulás, avagy – általánosabban – a kulturális tényezők 

és folyamatok, az értékek és életstílusok a Meghatározóak. A szerzők másik része viszont azt bizonygatja, hogy 

az osztály mint a pártválasztás egyik lehetséges magyarázó változója stabilan őrzi szerepét (vagy csak 

minimálisan csökken), még akkor is, ha más magyarázó tényezők szintén lényegesen befolyásolják a választók 

politikai magatartását. Minden álláspont képviselői empirikus bizonyítékokat igyekeznek felhozni igazuk 

alátámasztására, és ennek érdekében olyan kutatásokat végeznek, amelyek több országban és több évtizedes 

időtávban vizsgálják az osztályok és a pártok kapcsolatát. A posztkommunista országok esetében azonban, ahol 

a plurális demokrácia, a többpárti választások rövid, alig egy évtizedes múltra tekintenek vissza, ilyen hosszú 

távú elemzésekre nincs lehetőség. Itt nem az osztályszavazás csökkenése, hanem egyáltalán megléte vagy hiánya 

a kérdés. 

5.2. 2. Osztályhelyzet és pártpaletta magyarországon 

Tagadhatatlan, hogy ennek az elemzésnek az elvégzését nagyban motiválta a széles körű hazai köz- és szakmai 

vélekedés, hogy a magyarországi pártrendszer, illetve- a társadalmat strukturáló tényezők között csak gyenge 

összefüggés található, s ha ilyen kapcsolatok statisztikai értelemben kimutathatók is, ezek nem osztályjellegűek. 

Az első többpárti választásokat követően, 1990-ben, mind szociológusok, mind politológusok nyomban 

vizsgálni kezdték a pártpreferenciák és a különböző társadalmi jellemzők kapcsolatát. Az egyik első tanulmány 

választási térképeket közölt a parlamentbe került hat pártról, amelyek szavazóbázisaik területi különbségeit 

illusztrálták (Kolosi–Kovács–Tóka 1990). A politikai attitűdök és a választói magatartás állt részben a 

középpontjában egy másik korai elemzésnek, amely azt vizsgálta, miért maradt 1990-ben képviselet nélkül a 

választók szociáldemokrata beállítottságú része (Kolosi et al. 1991). A szerzők szerint az 1990-es választásokon 

való alacsony részvétel és a baloldal alulreprezentáltsága az első szabadon választott parlamentben összefügg, 

amennyiben a nem szavazók elsősorban a baloldali politikai és gazdasági attitűdök (társadalmi egyenlőség, 

szociális biztonság) képviselői közül kerültek ki; ők voltak azok, akik nem tudtak kire szavazni, ezért inkább 

távol maradtak, Jóllehet a statisztikai összefüggések alátámasztották ezt a feltevést, talán nem kellett volna 

kizárni azt a lehetőséget, hogy mind a baloldali attitűdök, mind a választásoktól való távolmaradás mögött 

ugyanaz a közös ok ismerhető fel: az az idősebb, alacsonyabb iskolázottságú, rosszabb keresetű, inkább vidéki, 

inkább nőkből álló népesség, akik egyrészt átlag feletti mértékben igénylik a társadalmi egyenlőséget és a 

szociális biztonságot, másrészt átlag alatti mértékben vesznek részt a választásokon. Angelusz és Tardos (1996) 

kimutatták, hogy mind az alacsony iskolázottság (főleg 1990-ben), mind az alacsony kereset (főleg 1994-ben) 

csökkentette a választásokon való részvétel valószínűségét. Az első két választásra vonatkozóan hasonló 

összefüggésekről számolnak be Simon (1991) vagy Böhm, Gazsó és Szoboszlai (1995) tanulmányai is. Eszerint 

a választásokon való részvétel strukturális meghatározottsága mindenesetre fennáll. 

A jelen tanulmány számára azonban fontosabb kiindulópont Kolosiék hivatkozott írásának az a gondolatmenete, 

amely explicit módon az osztályhelyzet és a pártpreferencia kapcsolatára vonatkozik. A szerzők a társadalom 

strukturális csoportjait (káderek, értelmiségiek, vállalkozók, kispolgárság, munkásosztály) és a pártok által 

képviselt politikai mezőket (liberális, szociáldemokrata, nemzeti-keresztény mező) vetítik egymásra. A felvázolt 
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séma (Kolosi et al. 1991: 12) szerint 1990-ben a nemzeti-keresztény politikai mező mögött részben kispolgári, 

részben a második gazdaságban részt vevő („jóléti‖, polgári) munkásszavazatok; a li- berális mező mögött 

részben vállalkozói, részben értelmiségi szavazatok; a szociáldemokrata mező mögött pedig részben káder(-

értelmiségi), részben munkásszavazatok találhatók. Ez a tétel még markánsabban fogalmazódik meg Szelényi 

Iván és Szelényi Szonja (1991) elméletibb jellegű tanulmányában: „a közép-európai posztkommunista 

átalakulás során három politikai mező alakult ki: a liberális, a nemzeti-keresztény és a szociáldemokrata‖ (1415 

– Kiemelés az eredetiben); illetve „a posztkommunista Közép-Európa osztályszerkezete hárompólusú: a 

legfontosabb osztályhatárok az értelmiségiek, a munkások és a magánvállalkozók között húzódnak‖ (1417). 

Jóllehet az 1990-es választások csak részben igazolták a modellt, illetve azóta az egyes politikai mezőkhöz 

kapcsolt pártok is elmozdultak akkori helyükről, a hárompólusú társadalmi-politikai struktúrahipotézise ma is az 

egyik lehetséges feltevés. 

Hasonló „háromszögű‖ modell rajzolódott ki Angelusz és Tardos (1994) empirikus elemzéséből is, amely 

szerint a magyar politikai rendszert egy bal-jobb és egy liberális-konzervatív tengely feszíti ki, és „a két tengely 

alapján egy háromosztatú szocialista-liberális-konzervatív politikai tagolódás rajzolódik ki, ahol a háromszög 

csúcsain ... a szavazótáborokat tekintve az MSZP, a FIDESZ és a KDNP támogatói állnak‖ (132). A Kolosi–

Szelényi-, illetve az Angelusz–Tardos-féle két hárompólusú modell között „mai szemmel‖ érdekes különbség, 

hogy az előbbi (1990-es adatok alapján) még együtt kezelte a két liberális pártot (SZDSZ, FIDESZ), az utóbbi 

viszont (1993-as adatok alapján) már számottevő távolságot mutatott ki közöttük, s az SZDSZ-t inkább a 

„háromszög‖ közepére helyezte. Valószínűleg ennek a mozgásnak folytatásaként jött létre 1994 után a 

szociálliberális kormánykoalíció. 

Ha valaki a magyar politikai rendszerről változatlanul hárompólusú politikai térben kíván gondolkozni, akkor 

figyelembe kell venni a harmadik választások után kialakult pártstruktúrát. A legnagyobb elmozdulás a 

FIDESZ-MPP esetében történt, amely a „háromszög‖ liberális csúcsáról a konzervatív csúcsra, helyeződött át. 

Megőrizte helyét az MSZP a szocialista póluson, az SZDSZ („az egyetlen igazi liberális párt‖) pedig kísérletet 

tesz a harmadik politikai mező betöltésére. Kérdés azonban, hogy ez a harmadik mező milyen mértékben 

rekonstruálható, a két „nagy csúcs‖ mellett tartósan fennmarad-e egy „kisebb csúcs‖. A hárompólusú politikai 

térben való gondolkodás alternatívája a kétpólusú rendszer, a szocialistakonzervatív, vagy másképp fogalmazva 

a bal-jobb tengelyű modell. Ez utóbbi modellt Körösényi (1993) már öt évvel ezelőtt vitára bocsátotta. A 

Politikatudományi Szemlében lefolytatott vita résztvevői számos releváns érvet sorakoztattak fel a bal–jobb 

modellel szemben, amely ma lehet, hogy igazabb, mint akkor volt, ha egy szociálliberális és nemzeti-

konzervatív pólust tételezünk fel, ahol „a liberális pártok »belesimultak« a bal-jobb skálába‖ (Körösényi 1994: 

195). 

Az osztályok és pártok viszonyának alakulásáról való empirikus szociológiai gondolkodás mellett kezdettől 

fogva jelen vannak a politikatudományi érvrendszerben azok a nézetek, amelyek vitatják a hazai pártrendszer 

társadalomszerkezeti beágyazottságát. „Versengő és divergáló pártrendszer alakult ki; amely nem gyökeredzik 

szilárdan a társadalom rétegszerkezetében, ezért egyfajta »lebegő pártrendszerként« intézményesült‖ (Bihari 

1991: 47); „... a pártok jellege, identitása és politikai avagy szavazótábora még kialakulatlan ... tisztázatlan még 

szociológiai képletük, társadalmi rétegkötődésük és támogatottságuk...‖ (Ágh 1991: 25); „A magyar pártok 

változatlanul lebegő pártrendszert alkotnak, laza szálak kötik csak a magyar társadalom rétegstruktúrájához és 

mélyebb politikai tagoltságához‖ (Bihari 1994: 40). Ezek a vélemények valószínűleg döntően arra az empirikus 

tényre építenek, hogy a különböző választások alkalmával az egyes pártok mögötti szavazótábor igen eltérő 

nagyságrendűnek mutatkozott. Más megfogalmazás szerint, „a hazai választói magatartás egyik alapvető 

szociológiai jellegzetessége a labilitás. A választásokon részt vevő állampolgárok túlnyomó többsége tartósan 

egyik párthoz sem kötődik‖ (Gazsó–Stumpf 1995: 6). 

Egyelőre tisztázatlan, hogy a többpártrendszerű választások néhány évének távlatából mi számít „tartósnak‖, az 

igazi kérdés mégis az, hogy a szavazóbázisok ilyen instabilitása valóban a társadalmi beágyazottság hiányát 

jelenti-e. A kilencvenes évek első feléből származó empirikus kutatások cáfolják ezt a nézetet A fentebb már 

hivatkozott, osztály és párt viszonyát expliciten vizsgáló elemzéseken túl, Tóka (1992a: 136-137., 1992b) 

felhívja a figyelmet arra, hogy a pártpreferenciák és a „háttérváltozók‖ kapcsolata országonként változő 

erősségű, és összességében a „régi‖ demokráciákban sem jelentősebb; mint Magyarországon vagy más 

posztkommunista országokban. Ez az állítás valószínűleg az osztályhelyzetre is vonatkoztatható, még akkor is, 

ha nálunk éppenséggel a vallásosság, az életkor, a lakóhely vagy a „politikai osztály‖ (volt MSZMP-tagság) 

megbízhatóbb előrejelzője a pártválasztásnak (lásd még Tóka 1994; Stumpf 1994; Bruszt–Simon 1994; 

Angelusz–Tardos 1995a). 

Ami a „vándorszavazás‖ jelenségét illeti, a kérdés érdemi vizsgálatát leginkább Fábián (1996) és Tóka (1998) 

végezték el, keresztmetszeti vizsgálatoknál erre alkalmasabb longitudinális (panel) adatok alapján. A Magyar 
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Háztartás Panel adataira épülő, az 1992 és 1995 közötti szavazói mobilitásra vonatkozó elemzés alapján 

kétségtelen; hogy a „kitartóan lojális‖ szavazók (minden megkérdezéskor ugyanazt a pártot támogatták) aránya 

legfeljebb 15 százalék, és a „lojális‖ szavazók (legalább két alkalommal ugyanazt a pártot támogatták) aránya 

legfeljebb 35 százalék, de az egyes pártok szavazói közötti cserélődés nem véletlenszerű, hanem meghatározott 

strukturális szabályozottságot mutat (Fábián 1996). A visegrádi országokból származó; szintén a kilencvenes 

évek első feléből való panel adatok alapján úgy tűnik, a stabil választói magatartással leginkább az értékalapú 

szavazás kapcsolódik össze, a strukturális tényezők szerepe ebben csekély (Tóka 1998). 

Ugyanakkor az 1994-es választási eredményeket, a baloldal előretörését, a választók pálfordulását Szelényi, 

Fodor és Hanley (1996) strukturális tényezők, az osztályelmélet nézőpontjából értékelik. Megítélésük szerint a 

baloldali választási győzelem Magyarországon (és Lengyelországban) azért következett be, mert a szocialista 

utódpártoknak sikerült mobilizálni a munkásszavazókat, akik a szociáldemokrácia természetes osztálybázisát 

alkotják. Ez álláspontjuk szerint az osztályszavazás növekedéseként értékelhető a posztkommunista 

társadalmakban. A szerzők ugyanakkor nem voltak meggyőződve arról, hogy ez az osztályszavazás hosszú 

távon is jellemzője marad a posztkommunista választásoknak? 

A törésvonal-elmélet képviselői rendszerint nem meghatározó tényezőként említik a társadalmi osztályt 

Körösényi (1996) ugyan – a vallásosság és a település mellett – a-nomenklatúra-osztályt tekinti a magyar 

politikai tagoltság lényeges törésvonalának, de tanulmányában politikai, „politikai minőséget hordozó, 

csoportszinten megjelent‖ (84) törésvonalakról ír.2 Mi több, explicit módom kijelenti, hogy a „klasszikus 

gazdasági osztálytagoltság hiányzik a politikai törésvonalak közül‖ (87 – Kiemelés az eredetiben), és a 

különféle osztályjellemzők az exkommunistaintegráltság, a vallásosság, vagy egy „negatív‖ (nem kommunista, 

nem vallásos, nem vidéki) beágyazottság képében jelennek meg. Körösényi szerint a pártrendszer ugyan 

társadalmilag beágyazott, de a pártok többsége „osztály felettinek‖ tekinthető. A klasszikus gazdasági 

osztálytagoltság helyett kialakult politikai osztálytagoltság szerinte az elmúlt évtizedek sajátos politikai és 

társadalomtörténeti fejlődésének következménye. 

5.3. 3. A kutatás fókusza 

Az áttekintett nemzetközi szakirodalom empirikus vonulata (ha csak az ott szereplő. elemzések magyar 

adatokon történő reprodukálására gondolunk), illetve a hazai szakirodalom alapján megfogalmazható és 

operacionalizálható kutatási kérdésekből következő elemzési igények messzemenőn meghaladják egyetlen 

tanulmány terjedelmi lehetőségeit. Ebben az írásban inkább korlátozni, semmint növelni akarjuk törekvéseinket. 

Egyrészt az osztály és a párt kapcsolatát vizsgáljuk olyan osztályséma segítségével, amelyet a modern 

társadalmak osztályszerkezetének, illetve az osztálymobilitásnak (Kurz–Müller 1987) a vizsgálatára dolgoztak 

ki; tehát – ha éppenséggel nem is a klasszikus, hanem – a modern gazdasági osztálytagoltság viszonyait 

tükrözi.3 Az elemzés fő célja tehát azt Megvizsgálni, létezik-e az osztályhelyzet és pártválasztás közötti 

feltételezett kapcsolat. Ha erre a kérdésre igenlő választ tudunk adni, akkor kerülhet sor annak vizsgálatára, 

hogy a gazdasági-társadalmi osztályhelyzet „tartós-e‖ abban a modellben is, amely már olyan politikai 

törésvonalakat is számításba vesz, mint a vallásosság vagy a volt kommunista párttagság. A jelen elemzés 

viszont csak hagyományosabb társadalmi-demográfiai tényezők (pl. iskolázottság) hatásával „árnyalja‖ az 

osztályhatásokat (amelyek között helyet kap a politikai törésvonalnak minősített település, vagy a hazai 

viszonyok között hagyományosan lényeges szerepet betöltő életkor is). 

A tanulmány másik törekvése, hogy időbeli változásokat vizsgáljon. Jóllehet három választás után még kétséges 

bármiféle időbeli tendenciát felvázolni, azt mégis érdemes megvizsgálni, hogy – a korábbiaktól eltérő adatok és 

mérések alapján is – valóban növekedett-e az osztályszavazás 1990 és 1994 között, illetve hogy az 1994-es 

baloldali fordulatot követő 1998-as jobboldali fordulat valóban az osztályszavazás csökkenéseként fogható-e fel. 

5.4. 4. Adatok és mérések 

Az elemzést három adatbázis alapján készítettük, amelyek 1990-ben, 1994-ben és 1998-ban a választások után, 

a TÁRKI-ban készült adatfelvételekből származnak. Az itt felhasznált kérdések a kérdőívekben arra 

vonatkoztak, hogy melyik pártra adta le a kérdezett a szavazatát a választások első fordulójában. A kérdést 

nyitott kérdésként tették fel, a válaszoló nem kapott listát a pártokról. Ezt a kérdést minden esetben meg előzte 

egy olyan „szűrőkérdés‖, hogy a válaszoló részt vett-e a választások első fordulójában. Az erre a kérdésre 

nemleges választ adóknak a pártválasztásra vonatkozó érdemi kérdést nem tették fel. Rövid ismertetés ezekről 

az adatfelvételekről a tanulmány 1. függelékben szerepel. Itt is szükséges azonban két dolgot megjegyezni az 

adatok megbízhatóságáról. 1. Az említett „szűrőkérdés‖ alkalmat adott a válaszolóknak arra, hogy nehézség 

nélkül kitérjenek a kérdés elöl, és ne kelljen explicit módon kijelenteniük, hogy nem kívánnak nyilatkozni 
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pártválasztásukról, vagy ne kelljen azt mondaniuk, hogy arra „nem emlékeznek‖. Az adatok szerint a válaszok 

azonban valójában nem ebbe az irányba térnek el a valóságtól, mivel a bevallott választási részvétel (70-75%) 

inkább felülmúlja a tényleges arányt. A vonatkozó nyers gyakoriságokat a 2. függelék tartalmazza. 2. Tudjuk, 

hogy minden ilyen adatfelvétel „elhúz‖ a választásokon győztes párt irányába (vö. Angelusz–Tardos 1998). Ez 

1990-ben az MDF felülreprezentáltságát jelenti (ami elemzésünket nem érinti), illetve a válaszolók a vesztes 

pártok közül akkora valóságosnál különösen kisebb mértékben ismerték be, ha az MSZP-re szavaztak. Az 1994-

es felvételben viszont az MSZP, az 1998-as adatokban pedig a FIDESZ-MPP választása felülreprezentált. A 

FIDESZ kisebb mértékben alulreprezentált tált mind az 1990-es, mind az 1994-es adatokban. Az FKGP 

választása szintén inkább alulreprezentált. A kutatás függő változóinak alapmegoszlását szintén a 2. függelék 

tartalmazza. 

A vizsgálatban négy pártra vonatkozóan végeztük el a szavazás társadalmi-demográfiai bázisara vonatkozó 

statisztikai elemzést: A négy párt – MSZP, SZDSZ, FIDESZ-MPP, FKGP – kiválasztásának egyetlen 

szempontja volt: idősoros elemzést kívántunk készíteni; ezt a jelzett, a választásokhoz időben pontosan kötődő 

adatbázisokon, a választásokra vonatkozó kérdésék alapján kívántuk elvégezni, és nem a szintén gyakran 

alkalmazott „kire szavazna, ha a jövő vasárnap választások lennének?‖ típusú kérdés alapján; e megkötések után 

más, szociológiai-politológiai szempontból nyilvánvalóan hasonlóan érdekes pártra vonatkozóan nem álltak 

rendelkezésre megfelelő elemszámban adatok. A négy párt által képviselt függőváltozókon túl az elemzés 

mindössze öt magyarázó változót tartalmaz: osztályhelyzet, iskolázottság, lakóhely, korcsoport, nem. A 

függőváltozókkal ellentétben azonban, amikor azok számának a lehetőségek szabtak korlátot, a magyarázó 

változók esetében –mint említettük – a vizsgálati kérdés tudatos szűkítéséről van szó. 

Az elemzés elsődleges magyarázó változója az osztály. Ennek mérésre azt a klasszifikációt alkalmaztuk (az 

EGP osztályozást), amelyet Erikson, Goldthorpe és Portocarero dolgoztak ki az 1980-as években (Erikson–

Goldthorpe–Portocarero 1979; 1983; Erikson–Goldthorpe 1992). Az osztályozás elméleti alapjairól, annak 

neoweberiánus jellegzetességeiről részletesen lásd Róbert (1997a). Itt csak a kategorizálás néhány, hazai 

vonatkozásban legfontosabb jellemzőjére hívjuk fel a figyelmet. A kialakított osztályok nemcsak a 

munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint differenciálják a népességet, hanem munkaerőpiaci pozíciójuk, 

illetve az alkalmazási viszony szerint is. A korábban a magyar struktúrakutatók által alapvetőnek tekintett 

különbségek – hogy valaki „szellemi‖ vagy „fizikai‖ munkát végez, vezető vagy beosztott pozícióban van – 

helyére olyan más tényezők kerülnek, mint munkáltatói vagy munkavállalói viszony, az önálló vállalkozás 

nagyságrendje, a gazdasági szektor, különös tekintettel a szolgáltatási szférára, a vezetői-irányítói szféra 

erőteljesebb differenciálása. Az EGP-osztály itt alkalmazott változatának fő empirikus jellemzői a következők: a 

társadalom felső szintjén nem a megszokott vezető, illetve értelmiségi csoportok szerepelnek, hanem egy felső, 

illetve alsó szolgáltatói osztály, amelyekbe a tulajdonosok, illetve menedzserek besorolásakor az irányított 

gazdasági egység mérete számít, a vezetők esetében az adminisztratív pozíció szintje, az értelmiség pedig 

foglalkozásilag hierarchizált; a korábban általános éles szellemi–fizikai különbségtétellel szemben, az ügyviteli-

irodai dolgozók együtt szerepelnek a szolgáltatási szférában dolgozó úgynevezett „tercier‖ munkásokkal; külön 

kategóriát alkotnak a vezetői és beosztotti alkalmazási pozíciók között elhelyezkedő irányítói, alsó vezetői, 

technikusi foglalkozások képviselői, akiket korábban a szakmunkások közé soroltak; a termelői szférában 

alkalmazotti viszonyban lévő fizikai munkások esetében a szakképzettség a fő csoportképző ismérv, elválnak a 

szakmunkások, de a hagyományos betanított, illetve segédmunkások azonos kategóriában szerepelnek, és 

ugyanoda kerülnek a mezőgazdasági munkások is. A változó képzése részletes foglalkozási kérdezéssel és 

kódolással történt (a négyjegyű úgynevezett FEOR vagy ISCO kódok alapján). A munkaerőpiacon időlegesen 

vagy már véglegesen nem jelenlévők utolsó foglalkozásuk alapján szerepelnek a csoportosításban. Ezen a 

módon olyan osztálykategóriákat különítünk el, amelyek markánsabban fejezik ki a foglalkozási helyzet és az 

alkalmazási viszony különbségeit, ezáltal feltehetően jobban leképezik a rendszerváltozás után kialakulóban 

lévő magyar társadalom szerkezetét. A stabil polgári demokráciákban az EGP-osztály mindenesetre jól 

működött a politikai preferenciák vizsgálatkor (pl. Nieuwbeerta 1995). De ennek a klasszifikációnak egy 

változatát használták Angliában is említett kutatásaikban az osztályszavazás vizsgálatához Heath és munkatársai 

(Heath–Jowell–Curtice 1985; Heath et al. 1991), valamint az amerikai elnökválasztasok hosszú távú 

trendjeinek‖ vizsgálatához (Hont–Brooks–Manza 1995; Brooks–Manza 1997b). 

Az osztályhatásokat az elemzés során ,az iskolázottság, a lakóhely, a korcsoport és a nem változók számításba 

vételével vizsgáljuk. Ezek a mérések a hagyományos társadalmi demográfiai különbségeket tükrözik, amelyek 

más, korábbi vizsgalatok szerint is befolyásolják a pártválasztást Magyarországon. Az igazi kérdés azonban az, 

hogy e változók mellett hogyan alakul a pártpreferenciák és az osztályhelyzet közötti összefüggés. 

5.5. 5. A statisztikai elemzés 
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Az osztály és a párt kapcsolatát többváltozós elemzési technikával vizsgáljuk. A négy vizsgált pártot négy 

dichotóm függőváltozóként definiáltuk, ahol az egyes pártokra való szavazással (1) szemben mindig a bármely 

más pártra való szavazás (0) áll. (A nem választók nem szerepelnek az elemzésben.) Az alkalmazott statisztikai 

módszer a logisztikus regresszió. Az osztályhatásokra vonatkozó becsléseket első lépésben önállóan, második 

lépésben a társadalmi-demográfiai változók bevonásával adjuk meg. Minden becslést a négy pártra és a három 

választási időpontra külön-külön végeztünk el. Ezzel összesen 12 statisztikai modellt illesztettünk az adatokra. 

A statisztikai modellekből adódó becsléseket az 1-4. táblázat tartalmazza. A táblázatban az úgynevezett log-

odds esélyhányadosokat közöljük. Ezek a számok azt fejezik ki, hogy hányszoros a valószínűsége egy adott 

évben egy adott pártra való szavazásnak szemben azzal, hogy Valaki bármely más pártra szavazott volna. Az 

ezekre a valószínűségekre vonatkozó becslések relatívak, az úgynevezett referenciakategóriához viszonyítva 

értendők. Az osztályváltozó esetében a szakképzetlen és mezőgazdasági munkások, a nem esetében a nők, a kor 

esetében a 61 éves és idősebbek csoportja, a lakóhely esetében a községi lakosok, az iskolázottság esetében a 

legfeljebb általános iskolát végzettek alkotják a viszonyítási alapot. Ha az esélyhányados értéke közel esik az 1-

hez, általában nem lényeges a hatás. Minél nagyobb ez a szám, a magyarázó változó annál nagyobb pozitív 

hatásáról lehet beszélni, tehát annál inkább szavaznak az adott évben az adott pártra. Ha viszont ez a szám 1-nél 

kisebb, akkor minél kisebb, annál nagyobb a negatív hatás , tehát annál kevésbé szavaznak az adott évben az 

adott pártra. 

Minden modellt két „lépcsőben‖ vizsgálunk. Az első lépcső mindig csak osztályhatásokat mutat. A másodikban 

számításba vesszük a további társadalmi-demográfiai változókat (nem, kor, lakóhely, iskolázottság). Ezzel az 

eljárással figyelembe kívánjunk venni azt az empirikus tényt, hogy az egyes társadalmi osztályokba tartozók 

jellegzetesen különböznek iskolázottságuk, városi vagy falusi lakóhelyük szerint, illetve nemi és életkori 

összetételükben. Az első lépésben megfigyelhető osztályhatások rendszerint jellegzetesen módosulnak, 

csökkennek vagy felerősödnek, ha számításba vesszük az osztályhelyzet mögötti fenti kompozíciós hatásokat. 

Ez tulajdonképpen a többváltozós elemzés értelme, és ezen a módon jutunk információs többlethez ahhoz 

képest, mint ha csupán kereszttáblák segítségével mutatnánk be a pártpreferenciák és a feltételezett magyarázó 

változók kapcsolatát. 

A 2. függelékből látható, hogy az egyes adatfelvételek elemszáma nem túl nagy (legfeljebb 1500 eset), amit az 

érdemi válaszok hiánya tovább csökkent (700-1000 főre). Az is látható, hogy az egyes pártválasztások esetében 

bizonyos években különösen kis elemszámokra vonatkoznak a statisztikai becslések (pl. 1990-ben az MSZP és a 

FIDESZ, 1994-ben a FIDESZ, 1998-ban az SZDSZ esetében). Ez részben ezen pártoknak az adott évi 

szerepléséből következik, részben a már említett válaszadói torzításokból, részben az általánosan alacsony 

elemszámokból a mintákban. Mindebből adódóan a statisztikai eredmények értékelésekor a szokásosnál kissé 

„liberálisabb‖ módon jártunk el, amennyiben még a 10 százalékos szinten szignifikáns eredményeket is 

feltüntettük (szemben a szokásos 5%-os maximummal).4 

5.6. 6. Szavazói pártprofilok, osztályprofilok változása: 1990-1998 

Magyar Szocialista Párt (1. táblázat) 

Az MSZP szavazóiról tudjuk, hogy alul voltak reprezentálva az 1990-es adatbázisban. Feltételezhetjük, hogy 

főleg a társadalom alsóbb régióiban találhatók azok a szavazók, akik ezt a pártpreferenciát akkor nem vállalták. 

Angelusz és Tardos (1998) vizsgálata szerint is a korábbi pártválasztások jobban hullámzanak a pillanatnyi 

politikai közhangulat szerint a kevésbé iskolázott válaszadók esetében. Az első választásokra vonatkozó 

egyetlen érdemi eredmény így az, hogy a felső szolgáltatói osztály képviselői (nagyvállalati vezetők, az legfelső 

értelmiségi pozíciókban lévők) csaknem háromszoros valószínűséggel adták szavazatukat az MSZP-re. Jóllehet 

az önálló foglalkozásúak feltűnően kismértékben választották ezt a pártot, a negatív hatás az adott elemszámok 

mellett statisztikailag nem szignifikáns. Az egyéb társadalmi-demográfiai változók alapján azt látjuk, hogy 

elsősorban a 31-40 év közöttiek nem szavaztak erre a pártra. Az idősebbek között ugyan feltehetőleg több 

MSZP-szavazó volt, de ők esetleg nagyobb mértékben titkolták el ezt. Az iskolázottság tekintetében jellegzetes 

eredmény, hogy a főiskolai diplomával rendelkezők mintegy négy és félszeres valószínűséggel voltak MSZP-

szavazók: Ugyanakkor nem lehetünk meggyőződve arról, hogy e mögött a kiugró érték mögött nem a minta 

valamely olyan sajátossága húzódik meg, ami ennek a hatásnak a túlbecsüléséhez vezetett. 

Az első választásokhoz képest 1994-re sokkal markánsabb hatásokat látunk, de – ismerve az első időpontra 

vonatkozó adatok megbízhatósági problémáit – az osztályhatások felerősödését az elemzés valószínűleg 

valamelyest túlbecsüli. Az MSZP 1994-ben széles szavazóbázist tudott maga mögött, ami értelemszerűen 

csökkenti a közvetlen osztályhatásokat. Úgy tűnik, az alsó szolgáltatói osztályt (kisebb gazdasági egységek 

vezetői, alsó szintű értelmiségiek) leszámítva a párt szavazói „mindenhonnan‖ hasonló eséllyel érkeztek. A 
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társadalmi-demográfiai változók figyelembevétele, viszont markáns osztályhatásokat tár fel. Egyfelől élet- kor 

szempontjából nyilvánvalóvá válik, hogy a 40-60 év közöttiek mintegy másfélszeres valószínűséggel szavaztak 

az MSZP-re, de ez nem újdonság. Az igazán érdekes összefüggések az iskolázottság tükrében mutatkoznak. 

Eszerint a modell erőteljes pozitív osztályhatásokat és negatív képzettségi hatásokat mutat ki. Ha tehát 

számításba vesszük azt a tényt, hogy a foglalkozási helyzet és a kvalifikáció összefügg egymással, úgy látszik, 

mintha az iskolázottabb választók szignifikánsan kevésbé szavaztak volna az MSZP-re. Ez persze abszolút 

értelemben nyilván nincs így, de a relatív becslések alapján úgy tűnik, a társadalom alsó régióiból az 

iskolázatlanság vitte a választókat az MSZP táborába. Ugyanakkor á társadalom középső, illetve felső régióiban 

viszont az osztályhelyzete tett valakit szocialista szavazóvá: Eszerint mintegy két és félszeres valószínűséggel 

szerepelnek itt a felső szolgáltatói osztály képviselői, valamint az alsó vezetők, művezetők, termelésirányítók, 

technikusok csoportja. Egy korábbi elemzésben már feltűnt, hogy a közvetlenül a fizikai munkások felett 

elhelyezkedő, sokszor azok közül kiemelkedő, 1990 előtt – a fizikai munkásokhoz mint vonatkoztatási 

csoporthoz képest – esetleg speciális kiváltságokkal rendelkező „osztály‖ erőteljes híve a volt állampárt 

utódpártjának (Róbert 1997b). Emellett mintegy másfélszer nagyobb válószínűséggel szavaztak az MSZP-re a 

szakmunkásokat, illetve a rutin szellemi dolgozókat és a szolgáltatási szféra munkásait felölelő osztályok is. 

Osztályszempontból érdemes kiemelni azt is, hogy a munkás-szavazatok kevésbé a szakképzetlen vagy 

mezőgazdasági munkások köréből érkeztek.5 

Az 1998-as eredmények megerősítik az MSZP szavazóbázisának osztályjellegéről alkotott képet. A 

nagyvállalati menedzserek, az értelmiségi elit (felső szolgáltatói osztály), illetve az alsó szintű vezetők és 

irányítók a korábbinál valamivel kisebb, de még így is több mint kétszeres valószínűséggel választották az 

MSZP-t. Csaknem kétszeres valószínűséggel szavaztak erre a pártra a kisebb vállalatok menedzserei és az alsó 

szintű értelmiség (alsó szolgáltatói osztály), valamint a rutin irodai dolgozók és a szolgáltatói szféra munkásai. 

Az MSZP szavazóbízása tehát osztályszempontból „kitisztult‖, eltűntek belőle a szakmunkások, egyértelműbb 

lett, hogy az osztályhierarchia felsőbb régióiból szavaztak rájuk. Módosult a kép az iskolai végzettség tükrében 

is, a korábbi negatív képzettségi hatások nagymértékben gyengültek. Az alacsony iskolai végzettségűek 

valószínűleg feladták az MSZP-hez fűződő 1994-es reményeiket. A képzettségi hierarchia alsóbb, illetve 

középső szintjein ezért nincs érdemi különbség a választók között, csak az egyetemi diplomások esetében 

észlelhető a látszólagos relatív alulreprezentáltság. 

Végül demográfiai vonatkozásban is jellegzetes változás mutatkozik az utolsó két választási periódus között. 

Korábban a 40-60 év közöttieket pozitívan lehetett azonosítani az MSZP szavazóival, 1998-ban viszont az 

életkori profil inkább negatívan határozható meg úgy, hogy a 40 év alattiak szignifikánsan elfordultak az 

MSZP-től. 

Szabad Demokraták Szövetsége (2. táblázat) 

A szabad demokraták esetében az 1990-es első választásokra vonatkozó adatok megbízhatóbbak, mint a 

szocialisták esetében. A közvetlen osztályhatások jellegzetes képet mutatnak. A felső szolgáltatói osztály tagjai 

(nagyvállalati vezetők, értelmiségi elit) két és félszeres valószínűséggel szavaztak az SZDSZ-re. Ennél nagyobb 

mértékű, majdnem háromszoros volt a liberális pártot választók aránya az önálló foglalkozásúak körében. 

Statisztikailag szignifikáns, több mint kétszeres valószínűséggel szavaztak az SZDSZ-re az alsó szolgáltatói 

osztályba tartozók, a rutin szellemi dolgozók és a tercier szektor munkásai. A rendszerváltás után az SZDSZ 

kezdeti szavazóbázisa tehát egyértelműen a társadalom felsőbb és középső régióiból került ki, tradicionális ipari 

munkások szakképzetlenségtől függetlenül, illetve technikusok, termelésirányítók erre a pártra nem szavaztak. 

A társadalmi-demográfiai változók tükrében ezek az osztályhatások azonban eltűnnek. A lakóhely hatása 

erősebbnek bizonyul: a liberális párt szavazóira 1990-ben az volt a legjellemzőbb, hogy az urbanizáltabb 

településekről, Budapestről és a városokból kerültek ki. 

A második választási ciklusban az SZDSZ szavazótábora kisebb mértékű osztályhatásokat mutat. Ekkor a 

kisebb vállalatok menedzserei, illetve az alsó értelmiségiek szavaztak csaknem kétszeres valószínűséggel erre 

pártra – és ez éppen az az alsó szolgáltatói osztály, amely szignifikánsan hiányzott 1994-ben az MSZP választói 

bázisából. Jóllehet ez az osztály szempontú elemzés tekintetében érdekes eredmény, a további társadalmi 

demográfiai változók azt jelzik, hogy az SZDSZ szavazói 1994-ben sem igazán osztályalapon választódtak ki. 

Az iskolázottság inkább meghatározó, az egyetemi diplomások több mint háromszoros, az érettségizettek 

majdnem kétszeres valószínűséggel választották az SZDSZ-t. Az előző időponthoz képest egyértelműbben 

érvényesül az urbanizációs lejtő hatása is, a Budapesten, illetve a megyeszékhelyen élők másfélszeres 

valószínűséggel voltak SZDSZ-szavazók. Kimutatható végül egy markáns életkori hatás is, a liberális párt a 40 

éven aluliak között, és különösen – két és félszeres valószínűséggel – a 30 éven aluliak között volt preferált. 

Emlékeztetőül, 1994-ben az MSZP-t másfélszeres valószínűséggel választották a 40-60 év közöttiek. A két párt 

életkori ,metszetben tehát mintegy osztozott a szociálliberális beállítottságú választókon. 
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Láthatóan 1990 és 1994 között az SZDSZ szavazóbázisában a közvetlen osztályjelleg csökkent, de a képzettség, 

illetve más demográfiai tényezők szerepe megnőtt. A legutóbbi választások idejére a párt szavazóbázisa 

számottevően ,csökkent, de osztályjellegében kevés változás állt be. A közvetlen osztályhatások változatlanul 

csekélyek, de a képzettség hatása jelen van. Az egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezők 1998-ban is 

három és félszeres valószínűséggel választották ezt a pártot. Ez a korábbihoz hasonló szavazói profilt jelent, 

még akkor is, ha á becslések – nyilvánvalóan az alacsony esetszám miatt – 10 százalékos szinten sem 

szignifikánsak. Változatlanul fennáll a párt városi jellege is (de ugyanazon ok miatt a statisztikai szignifikancia 

követelménye itt sem teljesül). Végül életkori szempontból, a legfiatalabb szavazók, 30 év alatt változatlanul két 

és félszeres valószínűséggel választották az SZDSZ-t, de csak a 31-40 év közöttiek három és félszeres 

valószínűségét mutató pártpreferenciája éri el a statisztikailag jelentős mértéket. Az SZDSZ szavazótábora tehát 

úgy csökkent le, hogy közben a szavazók karaktere nem változott, vagyis nem egy meghatározott réteget vagy 

osztályt veszítettek el. 

FIDESZ–Magyar Polgári Párt (3. táblázat) 

A fiatal demokraták esetében a vizsgált három időpont közül kettőnél igen alacsony esetszámok álltak 

rendelkezésre. A párt szavazóbázisa tényszerűen szűk volt, illetve a válaszolók között is – amint arról már szó 

esett – a valóságosnál kevesebben vállaltak egy ilyen (akkor vesztes) pártpreferenciát. A legutolsó választások 

esetében viszont a párt (már mint Magyar Polgári Párt is) széles szavazótábort tudhatott maga mögött, akik a 

társadalom különböző rétegeiből kerültek ki, továbbá a választások után a valóságosnál többen állították be 

magukat az (immár győztes) párt szavazójának. Miközben tehát a voksok számát tekintve tudjuk, hogy erőteljes 

változás következett be a FIDESZ esetében, ez nem tükröződik a hozzájuk kapcsolódó pártpreferenciák 

osztálymeghatározottságában. Teljesen eltérő okok miatt, de mindhárom időpontban szinte alig találunk 

szignifikáns osztályhatásokat. 

Az első választások alkalmával ugyan a felső szolgáltatói osztályba tartozók nyolcszoros valószínűséggel (!) 

választották a FIDESZ-t, de – hasonlóan a főiskolai diplomával rendelkező MSZP-szavazókra vonatkozó 

eredményhez – itt is kétségek merülnek fel a becslés érvényességét illetően. Ugyanakkor a modell szerint a 

kvalifikáltabb szavazók relatíve kevésbé szavaztak 1990-ben a FIDESZ-re, tehát itt – az MSZP-hez hasonlóan – 

megint strukturális-pozicionális, illetve kulturális-iskolázottsági társadalmi helyzetek sajátos kapcsolódásáról 

van szó. Ez a jelenség azonban megbízhatóbbnak (és főleg' állandóbbnak) tűnik az MSZP esetében, ahol 

egyrészt nagyobb elemszámok álltak rendelkezésre, másrészt két időpontban (1994 és 1998) is kimutatható volt 

ugyanaz az eredmény. Amiben viszont az első időpontra vonatkozó modell becslései megerősítik más kutatások 

eredményeit, az éppen nem osztályjellegű összefüggés. Nevezetesen az, hogy 1990-ben a FIDESZ (még) 

döntően generációs párt volt; a 30 éven aluliak több mint ötszörös valószínűséggel szavaztak rájuk, illetve, hogy 

a női választók szignifikánsan előnyben részesítették ezt a pártot a férfi választókkal szemben. 

A második időpontra vonatkozó modell szerint a kisebb vállalatok menedzserei és az alsó értelmiség képviselői 

három és félszeres valószínűséggel, a szellemi dolgozók és a szolgáltatásban dolgozó munkások két és félszeres 

valószínűséggel szavaztak a fiatal demokratákra. Az alsó szolgáltatói osztály 1994-ben hasonlóképp 

felülreprezentált volt az SZDSZ esetében is, miközben az MSZP vonatkozásában ezeknek a választóknak a 

körében szignifikáns negatív osztályhatás- volt megfigyelhető. Mindez feltehetően nem véletlen kapcsolat, de az 

összefüggés eltűnik, amikor figyelembe vesszük, a társadalmi-demográfiai változókat. Mint az SZDSZ-nél, a 

FIDESZ esetében is a hangsúly az osztályhelyzetről a képzettségre tevődik át, az egyetemi diplomások 

háromszoros-valószínűséggel szavaztak a fiatal demokratákra (bár ez a becslés az alacsony elemszám miatt 

10%-os szinten sem szignifikáns). A statisztikai értelemben is legmarkánsabb kapcsolat 1994-ben is az életkor 

esetében mutatkozik, a 30 éven aluliak 64-szeres (!) valószínűséggel, a 31-40 év közöttiek 12-szeres 

valószínűséggel szavaztak a FIDESZ-re. 

A legutóbbi választásokra vonatkozóan a statisztikai modell semmiféle lényeges osztályhatást nem tudott 

kimutatni. Az 1998-ban győztes párt szavazótáborának sem osztályhelyzet, sem képzettség szempontjából 

semmiféle jellegzetessége nem tűnik ki. Az életkori hatások ugyan változatlanul jelen vannak, de mértékük 

sokkal kisebb, mint 1994-ben volt. Csekély települési hatás is kimutatható, miszerint a megyeszékhelynél kisebb 

városokban inkább választották a FIDESZ-MPP-t a szavazók. Említésre méltó még, hogy az 1990-es hatás a nők 

voksaira vonatkozóan nem tapasztalható a későbbi időpontokban. 

Független Kisgazdapárt (4. táblázat) 

Miközben a korábban tárgyalt három párt esetében, ha mutatkoztak osztályhatások, ezek döntően pozitívak 

voltak, a kisgazdák esetében a statisztikai modellek negatív hatásokat jeleznek. Emellett ennek a pártnak az 

esetében időbeli változások is kevésbé figyelhetők meg. Mindhárom választás alkalmával lényegesen 
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kevesebben szavaztak az FKGP-re mind a felső, mind az alsó szolgáltatói osztályba tartozók közül, de a rutin 

szellemi foglalkozásúakat és a szolgáltatói szektor munkásait tömörítő osztályból is. Az utolsó, 1998-as 

választásokon még a szakképzett munkások is elfordulni látszanak ettől a párttól. Ez azt jelenti, hogy igen 

markáns osztályszavazói hatás figyelhető meg az FKGP esetében, miszerint a párt szavazói a társadalom alsó 

régióiból, a szakképzetlen, illetve a mezőgazdasági munkások közül kerülnek ki. Ez az osztalyhatás az első két 

vizsgált időpontban még gyengébbnek bizonyult, mint a társadalmi-demográfiai változók hatása. A legutóbbi 

választásokra vonatkozó modell szerint viszont a kontrollált osztályhatások egy része is statisztikailag 

számottevő. 

Az említett osztályhatásokat természetesen nyilvánvalóan „rontja‖ (illetve kimutatásukat nehezíti), hogy az 

FKGP esetében végig megfigyelhető a nem markáns hatása, a férfiak minden eddigi választáson több mint 

kétszeres valószínűséggel szavaztak erre a pártra. Az osztályhatások rovására mennek a területi hatások is, 

amelyek azt jelzik, hogy az urbanizáltabb, városi településeken, jellemző módon kisebb mértékben választják a 

kisgazdákat. A területi hatások különösen 1994-ben látszottak jelentősnek. Végül a becslések azt jelzik, hogy a 

fiatalabb választók (bár nem feltétlenül a legfiatalabbak) kevésbé adják szavazataikat az FKGP-re. Ez a hatás a 

30-50 év közöttiekre vonatkozóan leginkább az 1998-as választásokon volt kimutatható. Az osztályhatásokat 

ezek a demográfiai hatások azért fedhetik el, mert mind a férfiak, mind a falun élők, mind az idősebb választók 

körében a szakképzetlen, illetve mezőgazdasági munkások súlya nagyobb, vagyis egymást átfedő halmazokról 

van szó. Az eredmények értelmezése az ilyen esetekben nem könnyű. Úgy tűnik, valaki leginkább azért szavaz a 

kisgazdákra, mert férfi, illetve mert falun él, és kevésbé az osztályhelyzete miatt. Az oksági láncolat pontosabb 

feltárásához egyebek között annak összetett vizsgálatára lenne szükség, hogy a falun élő férfi munkaerőpiaci 

esélyei – ami elméletileg az osztály-. hatás lényege – milyen mértékben determinálják őt arra, hogy 

szakképzetlen vagy mezőgazdasági munkás legyen. Ilyen meghatározottság bizonyos fokig valószínűleg fennáll. 

Mindenesetre az 1998-as adatok szerint a – nyilván iskolázottabb, illetve városiasabb – felső szolgáltatói osztály 

és a szakképzett munkások esetében a negatív hatások a további társadalmi-demográfiai ismérvek 

beszámításakor is fennmaradnak. Ez az FKGP osztályalapú szegregációjának fokozódását jelzi. 

5.7. Összefoglalás 

A tanulmányban az osztályhelyzet és a pártpreferenciák kapcsolatát vizsgáltuk. Három empirikus adatbázist 

használtunk fel, amelyek 1990-ben, 1994-ben és 1998-ban a választások után készült adatfelvételek voltak. Az 

eredendően alacsony elemszámok, az ezt tovább fokozó, különböző okokra visszavezethető válaszhiányok 

nagyban megnehezítették az elemzést. Csak négy pártot vizsgáltunk, s bizonyos időpontokban ezeknek a 

pártoknak a választására vonatkozóan is alacsony elemszámmal kellett dolgoznunk. A központi kérdés az 

osztályszavazás változása volt a három választás során. Alapvetően azt vártuk, hogy – legalább kismértékben – 

kimutatható lesz valamiféle kikristályosodás az osztályhelyzet és a pártválasztás között. Nem reménykedtünk 

abban, hogy három időpontra vonatkozó mérés alapján nagyon markáns trendek rajzolódnának ki. Különösen 

akkor, ha számításba vesszük azt is, hogy az eddigi választások Magyarországon mindig újabb pártkoalíciós 

konstrukcióban felálló kormányokat eredményeztek. Ugyanakkor elutasítottuk azt a nézetet, amely pusztán az 

előbbi tényre, a nyilvánvalóan kimutatható politikai váltógazdálkodásra hivatkozva vonja kétségbe a 

pártpreferenciák strukturális meghatározottságát, a pártok társadalmi beágyazottságát. Az elemzést 

természetesen befolyásolta az egyes pártokra különböző időpontokban leadott szavazatok hullámzása. Ez a hatás 

kettős, de mindenképpen nehezíti a társadalmi meghatározottság kimutatását. Egyfelől, ha egy pártra kevesen 

szavaznak, markánsabb osztályhatásokra számíthatunk, amelyek viszont az alacsony elemszámok miatt esetleg 

mégsem mutatkoznak meg a statisztikai elemzésben. Másfelől viszont, ha egy pártra sokan szavaznak, akkor a 

statisztikai elemzés jobban „észreveszi‖ az összefüggéseket, de a párt szavazóbázisa esetleg tényszerűen 

kevésbé mutat markáns osztályjelleget, hiszen a párt sok és sok helyről érkező szavazatot gyűjtött be. Az 

eredmények értelmezésekor mindezeket a nehézségeket figyelembe kell venni. 

Az empirikus elemzés eredményei mérsékeltek. Ugyanakkor néhány következtetés levonható, illetve további – 

elméleti, illetve empirikus – kutatási problémák is talán pontosabban megfogalmazhatók. 

1. Eredmény: Osztályhatásokat elsősorban az MSZP-re való szavazás kapcsán tapasztaltunk. Ezek a hatások 

jellegükben kettősek. Beszélhetünk egyrészt „hagyományos‖ baloldali osztályszavazásról (munkások szavaznak 

egy szociáldemokrata pártra), aminek 1990 és 1994 közötti felerősödését – összhangban Szelényi, Fodor és 

Hanley (1996) elemzésével – az itt felhasznált adatok is alátámasztották, de ami valójában 1998-ra elenyészett. 

Beszélhetünk másrészt a hagyományos osztályszavazás nézőpontjából éppen ellenkező értelmű 

osztályszavazásról, ahol az ,utolsó állampárti évtizedek (relatív) kedvezményezettjei, a felső szolgáltató osztály 

(nagyvállalati vezetők, szakértelmiségi elit) és a „munkásarisztokrácia‖ (technikusok, művezetők, 

termelésirányítók) szavaznak arra a pártra, amelytől kedvezményezett helyzetük fenntartását várják. Máshol ezt 
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a magatartást racionális osztályszavazásnak minősítettük (Róbert 1997b), ahol downsi értelemben véve követi a 

választók egy képzettebb, tájékozottabb csoportja a maga gazdasági érdekeit (Downs 1957; 1962). Ráadásul, 

szemben a hagyományos baloldali osztályszavazással, úgy tűnik, hogy ez a racionális osztályszavazás az MSZP 

szavazótáborának időben állandó jellemzője. 

1. Kérdés: Nyilvánvaló és megfelelő statisztikákból pontosan tudjuk, hogy a választóknak ez a racionális köre 

felülreprezentált a volt MSZMP-tagok között. Nem teljesen alaptalan tehát őket politikai (nő menklatúra-) 

osztálynak minősíteni. Kérdés azonban, hogy ez a szavazói magatartás min alapul: korábbi kommunista 

párttagságban is kifejeződő baloldali elkötelezettségen, és ez esetben inkább politikai törésvonalról van szó, 

vagy előnyök, kedvezmények megtartására, konvertálására vonatkozó érdeken, és akkor inkább gazdasági 

törésvonalról van szó. 

2. Eredmény: Jóval kisebb mértékben tapasztaltunk osztályhatásokat az SZDSZ esetében. Valószínű, hogy a 

sokszor az egész hazai pártrend-szerre vonatkoztatott minősítés – „olyan konstrukció, amely a politizáló 

értelmiség különböző csoportjait megosztó ideológiai és politikai törés-vonalak mentén szerveződött" (Gazsó–

Stumpf 1995: 3) – nem pejoratív módon, de erre a pártra különösen igaz. Az sem véletlen talán, hogy Körösényi 

(1996) is egyik lehetséges alternatívaként „negatív" oldalról közelített a liberális mezőhöz: nem kommunista, 

nem vallásos, nem vidéki, amihez most hozzátehetnénk: nem osztályalapú. Az SZDSZ esetében valóban a 

szociokulturális beágyazottságot „mérő‖ iskolázottság a partválasztás jobb előrejelzőjének bizonyult, mint az 

osztály. 

2. Kérdés: Ugyanakkor éppen ennek az eredménynek a kapcsán, és tapasztalva azt is, hogy az SZDSZ a 

legutóbbi választásokon milyen rosszul szerepelt, nem értékelhető mindez indirekt módon úgy, hogy az 

osztályszavazás erősödött Magyarországon, hiszen egy nem osztályalapú szavazóbázissal rendelkező párt 1998-

ban kudarcot vallott? Valószínű, hogy igenlő válasz erre a kérdésre megengedhetetlen leegyszerűsítése lenne a 

problémának. Annál érdekesebb viszont, amit szintén Körösényi (1996: 86) vet fel, amikor a liberális politikai 

mezőhöz egy szekularizális; városi, polgári-értelmiségi középosztályt kapcsol. Ez a választói csoport, 

kiegészítve a hagyományos, vállalkozói középosztállyal, társadalmi-gazdasági értelemben is alapja lehet 

liberális osztályszavazói magatartásnak. 

Adataink alapján azonban ilyen jellegű osztályszavazás utoljára leginkább az első választásokon; 1990-ben 

történt. Az önálló vállalkozók osztálya (petty bourgeoisie) ”természetes‖ bázisa lehetne a liberális 

osztályszavazásnak, de számukra az SZDSZ túlságosan szociálliberális lett, összefüggésben azzal, hogy a hazai 

értelmiségi új középosztály inkább baloldali szociokulturális, semmint jobboldali piaci beágyazottságú – utalva 

Krieski (1998) distinkciójára. Az SZDSZ jövője és politikai súlya szempontjából ezért kérdés, hogy mennyire 

tudja növelni osztályszavazói potenciálját a hagyományos vállalkozói középosztály, illetve a piaci 

beágyazottságú új középosztály körében (amelyre egyébként fennállnak az említett „negatív‖ kritériumok: nem 

kommunista, nem vallásos, nem vidéki). 

3. Eredmény: Elemzésünk eredményei a FIDESZ-MPP vonatkozásában sokkal kevésbé igazolják saját 

érveinket, viszont sokkal inkább támogatják azok véleményét, akik vitatják a társadalmi-gazdasági alapú 

osztályszavazás jelenlétét Magyarországon. A párt választásának fő előrejelzője – minden korábbi elemzéssel 

összhangban – az életkor, a generációs metszet. Osztályhatásokat lényegében alig tudtunk kimutatni. 

Mondhatnánk, hogy az első két választás alkalmával a FIDESZ túlságosan kicsi, a harmadik alkalommal pedig 

túlságosan széles (catch-all típusú) szavazótáborral rendelkezett. De hasonlóan „jó‖ érvelés lenne – ellenkező 

előjellel – az, hogy az MSZP 1994-es győzelme, és az ehhez kapcsolódóan kimutatható osztályhatások, illetve a 

FIDESZ-MPP 1998-as győzelme, és az ehhez kapcsolódóan nem kimutatható osztályhatások együttesen az 

osztályszavazás magyarországi csökkenésének jelei. 

3. Kérdés: Az eredmények azt sugallják, hogy a FIDESZ-MPP választási győzelemhez vezető politikai 

stratégiája (vallás, nemzeti jelleg, polgári értékek) „osztály felettinek‖ minősíthető. Mégis nehéz elhinni, hogy 

kizárólag generációs, illetve szociokulturális törésvonalak játszottak ebben szerepet. Azok a strukturálisan is 

megragadható középrétegek, amelyek nyilván erre a pártra szavaztak, valóban nem állnak össze egységes 

középosztállyá a magyar társadalomban (vö. Róbert–Sági 1995). Ennek ellenére, az itt alkalmazottnál 

„finomabb szerkezetű‖ foglalkozási osztályséma – például a menedzsereknek, illetve a vállalkozóknak a régi 

nómenklatúrához kötődő, illetve az ahhoz nem kötődő részének megkülönböztetése – talán módosíthatja a most 

bemutatott eredményeket. 

4. Eredmény: Az FKGP esetében elemzésünk kimutatható osztályhatásokhoz vezetett, amelyek ráadásul 1998-ra 

markánsabbá váltak, mint a két korábbi választási időpontban voltak. Ez az osztályhatás tartalmilag azt mutatta, 
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hogy a társadalom alján lévő szakképzetlen és mezőgazdasági munkássághoz képest a más, kedvezőbb 

helyzetben lévő szavazók szignifikánsan nem választották ezt a pártot. 

4. Kérdés: Körösényi (1996: 87) megállapítása ugyan igaz, az FKGP nem tekinthető munkáspártnak, ha például 

a bal–jobb skálán való elhelyezkedésüket, a munkáspártok hagyományos szociáldemokrata kötődését vesszük 

alapul, mégis úgy tűnik, hogy ha a magyar társadalomban megjelenik (ha már meg nem jelent) egy 

szakképzetlen, iskolázatlan, regionálisan is hátrányos helyzetben lévő, munkamegosztási esélyeit tekintve 

vesztes alsó osztály (underclass), akkor ennek tagjai ma elsősorban az FKGP-re szavaznak. Ennek a 

szavazásnak a gazdasági meghatározottságát, esetleges osztályjellegét szintén tovább kell vizsgálni. 

Az osztályelemzéssel kísérletező tanulmány végén feltétlenül szót kell ejteni arról, hogy maga az osztály 

kifejezés alkalmazása és alkalmazhatósága sem problémamentes a hazai társadalomtudományi 

közgondolkodásban. Angelusz és Tardos (1995b) – igaz, az osztályidentifikáció kapcsán – felhívták a figyelmet 

arra, hogy a lakosság számottevő hányadának körében az osztály (munkásosztály, középosztály) kifejezés olyan 

konnotációkat hordoz, amely befolyásolja a terminológiák alkalmazását. A struktúrakutatók egy része, akik 

évtizedeken keresztül a rétegződés, rétegek kifejezések használatával igyekeztek jelezni azt, hogy nem az 

ortodox marxista 2 osztály + 1 réteg megközelítés tükrében gondolkodnak a társadalom szerkezetéről, szintén 

bizalmatlanok az osztály terminussal szemben. Egy másik csoport egyszerűen elfogadja az osztály „halálára‖ 

vonatkozó, döntően nyugati, posztmodern szakirodalmi érvelést magyar vonatkozásban is. Ez a tanulmány, 

miközben igyekezett szolid empirikus bizonyítékokat nyújtani az osztályszavazás bizonyos körű meglétére 

Magyarországon, arra is törekedett, hogy az osztályszemléletet „népszerűsítse‖, és alkalmazhatósága mellett 

érveljen a hazai társadalomtudományi közgondolkodásban. 
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I. táblázat Az MSZP-re szavazás osztálymeghatározottságának alakulásahárom időpontban(logisztikus 

regressziós becslések: log-odds esélyhányadosok) 
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II. táblázat Az SZDSZ-re való szavazás osztálymeghatározottságának alakulásahárom időpontban(logisztikus 

regressziós becslések: log-odds esélyhányadosok) 
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III. táblázat A FIDESZ-re való szavazás osztálymeghatározottságának alakulásahárom időpontban(logisztikus 

regressziós becslések: log-odds esélyhányadosok) 

5.8. Jegyzetek 
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1. A Csehországban 1996-ban bekövetkezett kisebb mértékű baloldali előretörést Mateju és Reháková (1998) is 

az osztályszavazáshoz történő visszafordulásként (realignment) értelmezik. 

2. Arra a vitára, amelyik a volt politikai párttagság és jelenlegi politikai preferenciák összefüggése kapcsán 

bontakozott ki Körösényi és Gazsó között, itt nem térek ki. 

3. Ennek az osztálysémának a magyarországi érvényességére vonatkozóan folyamatban vannak a kutatások a 

KSH Társadalomstatisztikai, illetve Népszámlálási Főosztályán, és az első – publikálás alatt lévő – 

eredmények alátámasztják használhatóságát. 

4. Ugyanígy járt el Tóka Gábor egyik legutóbbi tanulmányában a statisztikai hatások vizsgálatakor. (Lásd Tóka 

1998:19, a 11: lábjegyzet szövegét.) 

5. Gazsó és Stumpf (1995) szintén utalnak rá, hogy az 1994-ben győztes MSZP szavazótábora két egymástól 

nagy társadalmi távolságra lévő bázisra épült: munkásszavazókra, ami egy baloldali párt természetes 

osztálybázisa, és a vezetők szavazataira, ami ugyan a hagyományos osztályszavazói magatartás 

szemszögéből meglepő, de a „politikai osztály" nézőpontjából már nem az. 

6. A kutatást az Ohio State University által vezetett CNEP-projekt finanszírozta. 

5.9. Függelék 

Az elemzésben felhasznált 1990-es, 1994-es és 1998-as post-election vizsgálatokról 

1. Az 1990-es adatfelvétel olyan mintán készült, amelyet még 1988-ban választottunk (lásd TÁRKI-A kutatást 

a TÁRKI Adatbankjában). Ez egy 3000 fős reprezentatív minta volt, amelynek egy részét kerestük fel újra 

1990 májusában. (A felvételre tehát mintegy két hónappal a választások után került sor.) Az esetszám ebben 

a kutatásban végül 984 lett. A kérdőívben a pártválasztásra vonatkozó kérdés mellett – egész pontosan azt 

megelőzően – az ISSP „Role of Government" modulja is szerepelt (lásd a TÁRKI-C kutatást a TÁRKI 

Adatbankjában). Az elemzett kérdés a kérdőívben a 47. sorszámú volt. Meg kell jegyezni, hogy ennek a 

felvételnek az adatait már több esetben elemezték korábban (pl. Kolosi, Kovács és Tóka 1990. Kolosi, 

Szelényi, Szelényi és Western 1991, Tóka 1994). 

2. Az 1994-es adatfelvétel 1500 fős mintán készült, a mintát ez alkalommal kérdeztük meg először. Ez a kutatás 

májusban közvetlenül a választások után került lebonyolításra. A mintavétel alapja a háztartás volt, a 

válaszoló személyeket a kérdezők a háztartás tagjai közül úgynevezett Leslie Kish kulcs alapján választották 

ki. A kiesett címeket pótcímekkel pótolták. A kérdőívben a választási részvételre, illetve pártválasztásra 

vonatkozó kérdéseket ismét egy ISSP blokk előzte meg, ami ebben az évben a ,Family and Changing Gender 

Roles" modul volt (lásd az ISSP-Családkutatást a TÁRKI adatbankjában). Az elemzett kérdés a kérdőívben a 

30. sorszámú volt. E kérdést megelőzően szerepelt a kérdőívben egy olyan kérdés is, amely az 1990-es 

választásokon való részvételre, illetve pártválasztásra vonatkozott. 

3. Az 1998-as adatfelvételt a TÁRKI a Századvég megrendelésére és kérdőívével végezte (OMNIBUSZ 98/4. 

kutatás). A kutatásra ezúttal nem közvetlenül, de röviddel a második választási forduló után került sor. A 

minta 1500 fős volt, a kérdezetteket először kérdezték meg. A mintavétel alapja a háztartás volt, a válaszoló 

személyeket a kérdezők a háztartás tagjai közül úgynevezett Leslie Kish kulcs alapján választották ki. A 

kiesett címeket pótcímekkel pótolták. Itt a kérdőív teljes terjedelmében politikai véleménykérdésekkel, 

attitűdökkel, politikai aktivitással és a választásokkal foglalkozott. Az elemzett kérdés a kérdőívben az 51. 

sorszámú volt. Ez a kutatás a TÁRKI Adatbankjában nincs archiválva. Köszönettel tartozom a Századvég 

munkatársainak, hogy lehetővé tették számomra ennek a kérdésnek, illetve a kérdőív társadalmi-demográfiai 

változóinak használatát.        
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Részvétel a választásokon és szavazás az 1990-es, 1994-es és 1998-as post-election vizsgálatokban (az első 

fordulóra vonatkozó bevallások alapján) 
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6. Randall Collins: Szituációs rétegződés: Az 
egyenlőtlenség mikro–makro elmélete1

 

Vajon a hagyományos szociológiai elméletek képesek-e megragadni a mai rétegződés valóságát? 

Egyenlőtlenségek strukturált hierarchiájában gondolkodunk. A Bourdieu (1984) által megrajzolt kép egyike a 

legjellemzőbbeknek: a gazdasági hatalom mezeje és a kulturális ízléseknek az egyén által belsővé tett 

hierarchiája kölcsönösen újratermeli egymást; ez az elképzelés segít megmagyarázni azoknak a reformereknek a 

csalódásait, akik az oktatáshoz való hozzáférés megváltoztatásával próbálnak úrrá lenni az egyenlőtlenségen. Az 

empirikus kutatók a jövedelmi és vagyoni, oktatási és foglalkozási egyenlőtlenséget változó nagyságú 

tortaszeletekként mutatják be, amelyek méretét a faj, az etnicitás, a társadalmi nem és az életkor szabja meg. 

Elvont hierarchikus állványzatot látunk, amely objektívnak tűnő mennyiségi adatok képében nyilvánul meg. 

Vajon egybevág-e a megélt tapasztalat valóságával a rögzített, objektív hierarchiának ez a képe? 

A jövedelem és a vagyon megoszlása 1970 óta mind egyenlőtlenebb (Morris – Western 1999). A drága 

éttermekben, ahol a gazdagok költik a pénzüket, mégis ezt látjuk: a pincérek lazán üdvözlik a vendégeket, név 

szerint mutatkoznak be, és olyan egyenrangúak módjára viselkednek, mint akik saját otthonukban rendeznek 

vendégséget; napi különlegességeket ajánlva a vendég szavába vágnak, és tanácsot adnak, hogy mit rendeljen; 

Goffman-féle rítusként értelmezve, itt a pincérek kérnek figyelmet előadásukhoz, miközben a vendégeknek 

udvarias hallgatóság gyanánt kell viselkedniük. Más példák: a szórakoztatóipar celebjei szertartásos 

alkalmakkor tudatosan köznapi öltözékben, borotválatlanul vagy szakadt ruhában jelennek meg; ahelyett hogy 

illően megtisztelnék az alkalmat, olyan stílust vesznek fel, amelyet előző nemzedékek munkásokhoz vagy 

koldusokhoz társítottak volna; ez a stílus, amelyet, ha az alkalom engedi (például péntekenként a munkahelyen) 

a fiatalok és mások is széles körben követnek, a státuszellenesség vagy a fordított sznobizmus történelmileg 

példátlan formája. Magas rangú kormánytisztviselők, nagyvállalati menedzserek és szórakoztatóipari celebek 

keverednek közéleti botrányokba szexuális életük, házvezetőnő alkalmazása, kábítószer-használat vagy 

magánéletük különválasztására tett erőfeszítéseik miatt; a társadalmi kiválóság távolról sem nyújt immunitást 

apró szabálysértésekkel szemben, inkább sebezhetővé teszi a magas rangú embereket a ranglétrán náluk lejjebb 

elhelyezkedő hivatalnokok támadásaival szemben. Buggyos nadrágot és hátrafelé fordított baseball-sapkát 

viselő, izmos fekete ifjú, kezében dühödt rapzenét játszó zenegéppel uralja a bevásárló utca járdáját, miközben a 

fehér középosztály tagjai tisztelettudóan a háttérbe húzódnak. Nyilvános gyűléseken, ahol nők és etnikai 

kisebbségek viszik a szót, és leplezik le a csoportjukkal szembeni társadalmi diszkriminációt, a magasabb 

társadalmi osztályokhoz tartozó fehérek zavartan hallgatnak, vagy a támogatói kórushoz csatlakoznak; ott, ahol 

a közvélemény alakul és a közpolitika formálódik, az alul levőké az erkölcsi tekintély. 

Milyen fogalmakkal lehetne leírni ezeket az eseményeket? A felsorolt példák mikro-adatok; állításom szerint a 

makro-hierarchia ideáltípusával szöges ellentétben ezek jellemzik a mindennapi élet alakulását. A rétegződésre 

vonatkozó elméleteinkben és köznapi fogalmainkban egyaránt a hierarchia képe uralkodik; az alávetett helyzet 

erkölcsi felsőbbrendűségét hirdető szónoki taktika tulajdonképpen azon alapul, hogy egyszerre hirdetjük a 

makro-hierarchia létezését és fogadjuk el hallgatólagosan az alul levők dominanciáját a közvetlen 

beszédhelyzetekben. Az alul levőket megillető különleges bánásmód ellentmondást nem tűrő kikényszerítésének 

nevezhető „politikai korrektséggel‖ kapcsolatos nézeteltérések mikrónak és makrónak erre a fel nem ismert 

szétválasztására épülnek. A társadalomtudományban általában az objektív valóság státuszát tulajdonítjuk a 

statisztikáknak (például a jövedelemmegoszlásra, a foglalkozásokra, a műveltségi helyzetre vonatkozóan); az 

etnográfiai megfigyelések mégis gazdagabb és közvetlenebb empirikus adatokkal szolgálnak. A gond az, hogy 

az etnográfia csak különálló eseteket mutat be; ahhoz, hogy megbízhatóan le tudjuk írni a mindennapi élet 

tapasztalatainak általános megoszlását az egész társadalomban, valamilyen módszeres mintavétellel is meg 

kellene vizsgálnunk a különféle helyzeteket. 

Állításom az, hogy a mikrohelyzetekre vonatkozó adatoknak fogalmi elsőbbségük van. Ezzel nem azt akarom 

mondani, hogy a makroadatok semmit sem jelentenek; de a statisztikák és felmérési adatok összegyűjtése csak 

akkor ad pontos képet a társadalmi valóságról, ha mikroszituációs alapjuk összefüggésében értelmezzük őket. A 

mikroszituációs találkozások alkotják mindenfajta társadalmi cselekvés és szociológiai bizonyítás 

                                                           
1 Situational Stratification: A Micro-Macro Theory of Inequality. Sociological Theory, 18. évf., 1. sz., 2000, 17–43. old. 
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kiindulópontját. Semmi sem valóságos, ha nem nyilvánul meg valahol valamilyen helyzetben. A 

makrotársadalmi struktúrák annyiban valóságosak, amennyiben több mikroszituációban is érvényes rendezett 

aggregátumokat alkotnak, vagy több mikroszituációban ismétlődő kapcsolati hálókból állnak (amelyek például 

egy formális szervezetet is lefedhetnek). Félrevezető makro-„valóságok‖ teremthetők azonban annak félreértése 

nyomán, hogy mi történik a mikroszituációkban. A felmérési adatokat mindig mikroszituációkban gyűjtik: az 

egyénektől például megkérdezik, hogy mennyit keresnek, mekkora szerintük egyes foglalkozások presztízse, 

hisznek-e Istenben, vagy mennyi hátrányos megkülönböztetés létezik szerintük a társadalomban. A kapott 

válaszok együttese valamilyen hierarchikus (bizonyos esetekben konszenzuális) struktúra objektív képének 

látszik. A vagyon megoszlásáról gyűjtött adatok azonban csak akkor jelentenek valamit, ha tudjuk, milyen 

„vagyon‖ létezik ténylegesen a szituációs tapasztalatban; a magasra szökött részvényárak dollárértéke nem 

ugyanazt jelentik, mint a készpénz a fűszeresnél. Ahogy Zelizer (1994) a tényleges pénzhasználat etnográfiai 

vizsgálata alapján kimutatja, számos olyan pénznem létezik, amely valójában csak korlátozott 

csereviszonyokban érvényesülő társadalmi és anyagi előnyöket hordoz. (Hiába birtokol egy meghatározott 

„könyv szerinti értéket‖ érő ékszert, a legtöbb ember, ha nem tartozik az ékszerkereskedők hálózatához, nem 

képes felismerni és a pénzügyi hatalom más fajtáira átváltani ezt az értéket.) Az ilyen csereviszonyokat 

„Zelizer-áramköröknek‖ nevezem. Egy sor kutatást kellene végeznünk azzal kapcsolatban, hogy miként 

konvertálódnak az elvont makro-eloszlások – amelyeket úgy hozunk létre, hogy a felmérések eredményeit 

állandó szituációfeletti értékekkel bíró, valós dolgokként kezeljük – az előnyök tényleges eloszlásaivá a 

szituációs gyakorlatban. Például: 

A foglalkozások presztízsére vonatkozó felmérések szerint a legtöbb ember igen jó foglalkozásnak tartja a 

fizikusokét, az orvosokét és a tanárokét, utánuk következnek a vállalatigazgatók, a szórakoztatóiparban 

dolgozók és a politikusok, akiket viszont többre értékelnek a vízvezeték-szerelőknél és a kamionsofőröknél. 

Vajon többet mutat-e ez a konszenzus egy olyan szabályszerűségnél, hogy általában így és így beszélnek az 

emberek, amikor rendkívül elvont, összefüggéseikből kiragadott kérdéseket tesznek fel nekik? Bár a felmérések 

tanúsága szerint a „tanár‖ önmagában magas presztízspontszámot kap, ugyanakkor bármely konkretizálása 

(„közgazdász‖, „szociológus‖, „vegyész‖) csökkenti az értékét (Treiman 1977); a további konkretizálás 

(„tanársegéd‖, „főiskolai tanár‖) pedig még lejjebb nyomja a rangsorban. Az újabb felmérésekben a „tudóst‖, 

különösen a „fizikust‖ igen magasra értékelik, de azt jelenti-e ez, hogy a legtöbb ember egy fizikus mellett 

szeretne ülni vacsorameghívás alkalmából? Lehet, hogy a „vízvezeték-szerelő‖ alacsony értéket kap egy 

felmérésben, a gyakorlatban azonban jövedelme meghaladja sok magasabb iskolai végzettséggel rendelkező 

fehérgalléros alkalmazottét, és ez a legtöbb élethelyzetben előnyösebb pozíciót eredményező anyagi 

erőforrásokat jelenthet; a vízvezeték-szerelők, például, a stadionok páholyaiban ülhetnek, míg a 

fehérgallérosoknak meg kell elégedniük a távolabbi állóhelyekkel. Mi az építőmunkások valóságos rangja, ha az 

általuk végzett szabadtéri izomtevékenység stílusa tiszteletet vált ki egy olyan korszakban, amikor a legnagyobb 

presztízsű autófajta a nagyméretű, kamionra emlékeztető „közúti terepjáró‖? A foglalkozási presztízs csak akkor 

ítélhető meg a valósághoz hűen, ha fel tudjuk mérni, hogy milyen helyzetekben találkoznak egymással az egyes 

foglalkozási pozíciók betöltői, s meg tudjuk ítélni a szituációk ebből fakadó tényleges rétegződését. 

Az a közkeletű elgondolás, hogy az oktatásban eltöltött évek jelentik a kulcsot a rétegződési hierarchiához, akár 

fő indikátorként, akár valamely összetett mutató fő összetevőjeként, egyoldalú képet nyújt a mikroszituációs 

rétegződésről. Az iskolában töltött évek és a jövedelem közti puszta korreláció olyan adathalmaz, amely inkább 

elrejti, semmint feltárná, miként működik az oktatási rétegződés. Az iskolában eltöltött évek nem alkotnak 

homogén pénznemet; nem egyenértékűek a különböző iskolákban eltöltött évek abban a tekintetben, hogy 

milyen utánuk következő oktatási és foglalkozási csatornákba léphet velük az egyén. Magángimnáziumokban 

vagy magasra értékelt magánegyetemek alapszakos képzésében eltöltött éveknek például csak akkor van sajátos 

értékük az egyén foglalkozási szintje szempontjából, ha elősegítik az eggyel magasabb szintű iskolába történő 

bejutást; a felvételikkel foglalkozó egyetemi tisztviselők jól tudják, hogy liberal arts college -okba [általános 

természet- és humántudományos alapképzést nyújtó magánfőiskolákra – a szerk.] csak akkor érdemes járni, ha 

valaki az ottani szakiránnyal kapcsolatban álló MA-képzésben kíván részesülni, ugyanakkor külön előnyt nem 

jelent, vagy akár hátrányos is lehet, ha valaki azonnal be akar lépni a munkaerőpiacra. Az oktatásban szerezhető 

bizonyítványok a Zelizer- pénznemek sajátos fajtájának tekinthetők: bizonyos cserefolyamatokban van értékük, 

de ezeken kívül nincsen. 

Az iskolában eltöltött évek akkor tesznek szert jelentős társadalmi értékre, amikor elismert bizonyítványokra 

váltják át őket. Ráadásul következményeiket tekintve maguk a bizonyítványok is különbözőek, attól függően, 

hogy adott történelmi időszakban milyen intenzitású verseny folyik a bizonyítványok birtokosai között 

(bizonyítvány-infláció), s hogy a bizonyítványok mennyire teszik közvetlenül lehetővé konkrét állások 

betöltését vagy szakmai működési engedélyek megszerzését (Collins 1979). Az oktatásban eltöltött évek csak 

igen hozzávetőlegesen jelzik, hogy milyen bizonyítványokkal rendelkezik valaki, a bizonyítványok birtoklása 

pedig csak homályos képet nyújt arról, hogy milyen mikroszituációs hasznuk van az emberek életében. Az 



 VII. TÚL A RÉTEGZŐDÉSEN?  

 473  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

oktatási rétegződés feltárásához a mikromegoszlás kutatására van szükség; ebbe a hivatalos elismerés szituációs 

előnyei és hátrányai egyaránt beletartoznának az iskolai tapasztalatok minden szintjén, az általánostól a 

középfokún át a felsőfokú oktatásig, majd tovább, a felnőttkori foglalkozási és társadalmi találkozásokig. Az a 

diák, aki az iskolarendszer hivatalos kritériumai szerint jól teljesít, nem élvez automatikusan mikroszituációs 

előnyöket; azokban a szegény városi környezetben működő középiskolákban, amelyekbe feketék járnak, a jó 

jegyeket szerző diáklány gyakran kap negatív reakciókat kortársaitól, akik azzal vádolják, hogy „játssza a 

fehéret‖, vagy jobbnak gondolja magát náluk; a közvetlen közösségi rétegződésben inkább alacsonyra, mint 

magasra értékelik. Sok ilyen jól teljesítő diák inkább enged a mikroszituációs kortárscsoport nyomásának, és 

kimarad az iskolarendszerből (Anderson 1999: 93–97). 

A mikroszituációs kritika még inkább érvényes arra az estre, amikor attitűdökkel kapcsolatos felmérési 

adatokból következtetnek valamilyen mélyebb társadalmi struktúrára. Az, hogy az amerikaiaknak közel 95%-a 

nyilatkozik úgy, hogy hisz Istenben (Greeley 1989: 14). keveset árul el arról, mennyire vallásos az amerikai 

társadalom; a felmérésekben adott válaszokat a tényleges templomba járással összehasonlítva kiderül, hogy az 

emberek erősen eltúlozzák, milyen gyakran járnak templomba (Hardaway et al. 1993, 1998); a vallásos hit 

mélyére hatolni igyekvő informális beszélgetések megmutatják, mennyire eltérő és teológiai szempontból 

jórészt eretnek nézetek húzódnak meg konformitásra utalni látszó felmérési adatok mögött (Halle 1984: 253–

269). Hasonlóképpen nem árt, ha a faji vagy nemi megkülönböztetés mértékére, a szexuális zaklatásra, a 

gyermekbántalmazásra stb. vonatkozó felmérések eredményeit olvasva mindaddig gyanakszunk, amíg ezek 

mögé nem állítanak olyan szituációs felméréseket, amelyek nem rekonstrukciókra, egyoldalú 

visszaemlékezésekre vagy vélekedésekre támaszkodnak. Az ilyen kérdésekre adott válaszok ideologikusak és 

gyakran elfogultak, engednek a társadalmi mozgalmak mozgósításának, illetve a közmédia vagy konkrét 

szakmai érdekcsoportok figyelemfelkeltésének. Ezzel nem azt akarom állítani, hogy a felmérések eltúlozzák a 

legtöbb társadalmi problémát; bizonyos esetekben inkább bagatellizálják vagy alábecsülik őket. A lényeg az, 

hogy ismereteink mindaddig nem lesznek igazán meggyőzőek, amíg nem változtatunk fogalmi Gestaltunkon, 

amíg lényegükből fakadóan objektívnak fogadjuk el az összesített makroadatokat, és nem kezdjük valamennyi 

társadalmi jelenséget mikroszituációk megoszlásaként felfogni. Nyitva kell hagynunk azt a lehetőséget, hogy a 

rétegződés tényleges tapasztalata a társadalmi találkozásokban rendkívül változékony, és alá van vetve a 

szituációk közötti versengésnek; és ahhoz, hogy legalábbis a jelenlegi történelmi körülmények között megértsük 

a rétegződést, a mikroszituációs dominancia mechanizmusainak elméletére van szükségünk. Lehet, hogy ezek a 

mechanizmusok kapcsolódnak a gazdasági, politikai és kulturális hatalomról alkotott régebbi, hierarchikus 

képünkhöz, de az is lehet, hogy nem, vagy pedig a kapcsolat mindinkább erőtlenné válik. Annak 

meghatározásához, hogy miért történik ez, a mikroszituációs körülmények között bekövetkező változás 

történelmi elméletére volna szükség. 

Belénk, szociológusokba, ahogy a politikai színtér baloldalán lévő magasan képzett emberek legtöbbjébe, 

annyira beivódott a hierarchikus felfogás, hogy cinikus szórakozottsággal reagálunk a mindennapi élet 

hivatalosan illegitim kiváltságaira. Félrevezetőnek tartjuk a rendőrtisztek korruptságáról terjesztett pletykákat, 

hogy például nem bírságolják meg az elit tagjait, vagy hagyják magukat megvesztegetni, és politikát a 

„befolyásosak‖ világának gondoljuk, akiknek „mindenhová elér a kezük‖. Mégis mennyire tekinthető ez 

néphitnek, amit esetleg nem igazolnak az ellenkezőjére utaló szituációs adatok? Egy volt állami tisztviselő 

osztotta meg velem idevágó tapasztalatát: gyorshajtás miatt megállította a rendőr, mire ő ezt mondta: „Tudja, ki 

vagyok én? Hát a maga főnöke.‖ (A tisztviselő annak az állami szervnek a főnöke volt, amely alá az országúti 

rendőrség tartozott.) A tiszt ezt válaszolta: „Az én főnököm X állam népe‖, és írta tovább a bírságcédulát. A 

tisztviselő kimondottan baloldali nézeteket vallott, az esetet mégis méltatlankodva mesélte, fel volt háborodva, 

hogy a kiváltságok földalatti rendszere nem működött. Ezt a mikroszituációs rétegződés egy példájaként 

értelmezhetjük. Az országúti rendőr, hivatali sérthetetlensége révén szituációs hatalmat gyakorolt a saját 

feljebbvalója felett, nagyjából úgy, ahogy a beépített informátor is hivatali sérthetetlensége tudatában jelentheti 

fel szervezeten belüli feljebbvalóit szabálysértéseik miatt. Rendőrökkel készített interjúk a helyzet egy másik 

dimenziójára hívják fel a figyelmet. Ebben az államban a rendvédelem területén dolgozók, ha közlekedési 

szabályszegésen kapják őket, hovatartozásukat a következő kóddal fejezik ki: „Tudnom kellett volna‖, majd 

felmutatják az igazolványukat. A rendőrök kivételt tesznek a hivatalos szabályok alkalmazásában, de ezt a 

szolidaritás és egyenlőség rituáléjának kíséretében teszik; negatívan reagálnak arra, ha valaki hierarchikus 

tekintélyét próbálja rájuk kényszeríteni. 

6.1. 1. Makro- és mikroszituációs osztály, rend, és hatalom 

Még nem állnak rendelkezésünkre szituációs felmérések. Legfeljebb annyit tehetünk, hogy felvázoljuk, miként 

fest az olyan társadalmak mai helyzete, mint az Egyesült Államok a 20. század végén. Javaslom, fordítsuk le 

mikro-szintre az osztály, a rend, és a hatalom weberi fogalmait. 
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6.1.1. 1.1 Gazdasági osztályok 

A gazdasági osztály kétségtelenül nincs eltűnőben. Makroszinten a vagyon és a jövedelem eloszlása, 

társadalmakon belül és világméretekben egyaránt mind egyenlőtlenebb (Sanderson 1999: 346–356). Hogyan 

feleltethető ez meg az élettapasztalatok eloszlásának? Válasszuk szét a vagyon mint fogyasztói tapasztalat és a 

vagyon mint a foglalkozási tapasztalatok feletti ellenőrzés kérdését. Rendkívül nagy vagyonok gyakorlatilag 

egyáltalán nem feleltethetők meg fogyasztói tapasztalatoknak. Attól, hogy a Microsoft és néhány másik 

vállalatbirodalom fő részvénypakettjeinek (aktuális tőzsdei árfolyamok szerint változó) értéke több tízmilliárd 

dollár, birtokosaik még nem esznek jelentősen mást, nem laknak más otthonokban, nem viselnek más ruhákat 

vagy nem vesznek igénybe más szolgáltatásokat, mint az a több millió ember, akit a vagyonmegoszlási piramis 

felső 10%-ába lehet helyezni; s ha ehhez hozzászámítjuk azokat is, akik egyszer-kétszer luxusfogyasztásra adják 

a fejüket, az átfedés még ennél is nagyobb lehet. A pénzügyi eszközök birtoklásából eredő vagyonok zöme a 

kiindulóponthoz közel maradó Zelizer-áramkörökön belül marad; ezen azt értem, hogy akiknek több százmillió 

dollárjuk vagy még többjük van, ezzel a pénzzel nem igen képesek egyebet tenni, mint hogy pénzügyi 

eszközöket vásárolnak vagy adnak el a segítségével; a pénzvilág egyik része feletti ellenőrzést egy másik rész 

feletti ellenőrzésre cserélik el. 

Ez ekkora vagyonokat nem a fogyasztáshoz, hanem a foglalkozási tapasztalatokhoz kell kapcsolnunk. A 

mikroszituációs tapasztalatok szintjén, aki jelentős pénzügyi eszközöket birtokol, az életviteléből adódóan 

gyakran érintkezik más pénzemberekkel. Rendkívül nagy pénzmennyiség birtoklásának fő vonzereje talán 

azokban az érzelmi energiákban és a csoporttagság azon szimbólumaiban rejlik, amelyek az állandó, éjjel-

nappali telefonálás útján bonyolított izgalmas tranzakciókhoz kötődnek. Pusztán a fogyasztás felől nézve, a 

rendkívül gazdagok már elérték az elérhető anyagi javak maximumát; legtöbbjük mégis egészen előrehaladott 

koráig tovább dolgozik, néha kényszeresen sokat (a világmédia feletti ellenőrzésért küzdő cápák némelyike 

hetvenes-nyolcvanas éveiben jár). Ezen a szinten a pénz értéke teljesen a mikro-tapasztalatban rejlik: abban, 

hogy pénzt csinálnak rendkívül nagy presztízzsel járó cserefolyamatokban. A pénz itt szituációs hatalomnak 

felel meg, és semmi másnak. 

Ezeknek a cserefolyamatoknak az irányát alapvetően úgy lehet megváltoztatni, hogy a pénzügyi áramkörben 

lévő vagyont jótékony szervezetekhez irányítják át, és így kikerül az eredeti tulajdonosok ellenőrzése alól. Az 

adományozó szemszögéből nézve itt vagyont cserélnek megbecsülésre, a jótékony adományozó erkölcsi 

presztízsére, ami gyakran konkrét formát is ölt: a személyes hírnevet úgy igyekeznek széles körben elterjeszteni, 

hogy az adományozóról nevezik el a jótékony célú szervezetet: Rockefeller Alapítvány, Carnegie Alapítvány, 

Milken Alapítvány, újabban pedig Gates Alapítvány, Packard Alapítvány stb. A kétfajta tőkekörforgás azonban 

nem esik messze egymástól. Az alapítványi igazgatók rendszerint a pénzpiacokra áramoltatják vissza az 

alapítványi vagyont, és csak kis részét fordítják működési költségekre, a saját fizetésükre és a non-profit 

szervezeteknek juttatott támogatásokra. Ha végignézünk a non-profit terület személyi állományán, akkor felső 

közép- vagy felső osztályhoz tartozó személyek csoportját látjuk, akik jórészt ugyanabban személyes 

kapcsolatokból álló hálózatban mozognak, mint azok, akik a pénzt adományozták (Ostrower 1995). 

Ahogy lefelé haladunk a vagyoni és jövedelmi hierarchiában, növekszik a valóban anyagi fogyasztásra fordított 

pénz aránya. A legalsó jövedelmi szinteken a pénz esetleg teljes mértékben a fogyasztás céljait szolgálja. De 

még itt is, mint Zelizer kimutatja (1994), a nagy presztízsű vagy legalábbis izgalmas társadalmi találkozásokra 

fordítható pénz elsőbbséget élvez a pusztán köznapi pénzzel szemben: azoknál a 20. század elején az Egyesült 

Államokba érkezett bevándorlóknál, akik pompás temetéseket rendeztek, mert etnikai közösségükön belül ezek 

voltak a státusz jelzésének legfőbb szertartásai; azoknál a férfiaknál, akiknél elsőbbséget élvez az italra 

fordítandó pénz, amivel részt vehetnek a csak férfiakból álló kocsmai társaságban; vagy a prostituáltak pénze 

esetében, amelyet a helyben nagy presztízzsel bíró drogos „akció partikon‖ költenek el, miközben a segélyüket 

háztartási kiadásokra fordítják. 

Fogjuk fel a gazdasági osztály egész struktúráját olyan pénzügyi áramkörnek, amelyet konkrét társadalmi 

viszonyok létrehozására és megerősítésére használnak fel. Itt nem a rendek, vagyis az osztályoktól analitikusan 

különböző, szabadidőbeli társas életre szerveződött közösségek társadalmi viszonyaira gondolok, hanem inkább 

a gazdasági osztálystruktúra, a foglalkozások, a kereskedelem, a hitel és a befektetések világának interakciókban 

történő megteremtésre és fenntartására. A „felső osztályhoz‖ azok tartoznak, akik tulajdonként forgatják a pénzt, 

és ennek során egyezkedések hálójában kapcsolódnak szorosan egymáshoz; az ilyen személyek lehet, hogy 

benne vannak a Social Registerben [az amerikai elit évről-évre megjelentetett ki-kicsodájában – a szerk.], de az 

is lehet, hogy nincsenek, és lehet, hogy részt vesznek valamiképpen a rendként felfogott felső osztály társas 

összejövetelein és szertartásain, de az is lehet, hogy nem; a felső osztályba mint rendbe viszont olyan emberek is 

beletartozhatnak, akik csak passzívan – házastársuktól vagy öröklés útján – szerezték a pénzüket, és nem 

vesznek részt a pénzügyi csere tényleges áramköreiben. Ily módon, a Bourdieu-féle modellel ellentétben, amely 
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szerint a kulturális tevékenységek a gazdasági uralmat erősítik és viszont, én azt állítom, hogy a felső osztály 

mint rend általában azokból az áramkörökből szívja le a tőkét, amelyekben az megteremtődik, és fokozatosan 

leválik a vagyont létrehozó és fenntartó magról. A pénz folyamat, nem dolog; a felső osztály a pénzügyi 

tevékenységek áramköre, s ha valaki kiszáll ezekből a tevékenységekből, akkor fokozatosan lemarad. A felső 

osztály mint rend sznobériája, amely a „régi pénzt‖ állítja szembe az „újgazdagokkal‖, visszájára fordítja a 

gazdasági hatalom tényleges helyzetét.2 

Fel kell még térképeznünk, hogy miként fest egy adott történelmi korszakban (például a miénkben) a pénzcsere 

áramköreinek tényleges struktúrája. Vázlatosan a következőket ismerhetjük fel: 

a. Az olyan nagyléptékű tranzakciók aktív résztvevőiből álló pénzügyi elitet, amelyek lehetővé teszik, hogy 

egyes egyének elegendő nagyságú tőkét halmozzanak fel ahhoz, hogy személyükben váljanak a jó hírnév 

biztosítékává a pénzügyi koalíciókban. A következő kategóriába tartozók személytelenségével ellentétben, 

nekik személyes tapasztalataik vannak a pénzügyi áramkörökről. 

b. A (hagyományos kifejezéseket használva, nagyrészt a felső középosztályból és a felső osztály alsó részéből 

toborzódó) befektető osztályt, akiknek jól fizetett állásokból vagy közvetlen üzleti részesedésekből elég 

pénzük van ahhoz, hogy beszálljanak a pénzügyi befektetések játszmájába (tőzsde, ingatlan stb.), de csak 

névtelen játékosokként, akik nem férnek hozzá a nagy üzleteket kötők személyes áramköréhez. 

Mikroszituációs gazdasági valóságukhoz tartozik, hogy piaci jelentéseket olvasnak, tárgyalnak a brókerükkel, 

pénzügyi pletykákat terjesztenek, és ismeretségi körükben beszélgetési tőkéjük részét képezi a kérkedés. A 

neoliberális ideológia hívei szerint ebbe a csoportba a modern társadalmakban mindenki beletartozik, annak 

következtében, hogy nincsenek osztályok és mindenki birtokol egy kis darabot a piaci tőkéből. Ez az 

ideológia nem vesz tudomást a tőke általam leírt társadalmi áramköreinek különbségeiről, viszont jól tükrözi 

a valóságnak egy olyan oldalát, amelyet az osztály szigorúan makrohierarchikus felfogása nehezen tud 

megragadni. 

c. A vállalkozói osztályt, amely közvetlenül alkalmazottak foglalkoztatására, valamint áruk vételére és 

eladására használja a pénzét, és így jellemzően a csere helyi vagy specializált áramköreiben vesz részt. 

Legfőbb mikroszituációs tapasztalatai egyes személyekkel, szervezetükben vagy iparágukban folytatott 

ismételt alkudozásokra irányulnak; azaz a személyes hírnév világában működnek – a sajátjukéban és 

másokéban.3 Más osztályok vagy gazdasági áramkörök tagjaitól eltérően az ő tapasztalataikba rendszerint 

beletartozik a versenytársak szemmel tartása, hogy ily módon kutassák ki a piaci réseket, ahogy ezt Harrison 

White (1981, 1992) hálózatelmélete leírja. A vállalkozói áramkörök az emberek többsége számára 

láthatatlanok, és csak igen helyhez kötött vagy specializált közösségekben észrevehetőek; ezért az ilyen 

helyzetben lévő egyének tágabb társadalmi presztízse a foglalkozások presztízsének felmérése során 

szerénynek is mutatkozhat. Az ilyen áramkörökben folyó pénz tényleges mértéke, és így a szóban forgó 

egyének jövedelme bármekkora lehet, néhány tíz dollártól néhány millióig; ennélfogva ez a szektor a 

hagyományosan jövedelmek hierarchiájaként ábrázolt osztályszerkezet egészére kiterjedhet. 

d. A celebeket, azaz a szórakoztatásra szakosodott szervezetek (film, zene, sport stb.) nagyon jól megfizetett 

alkalmazottait. Az ilyen üzleti vállalkozások természetében rejlik, hogy a közfigyelmet néhány, sztárként 

kezelt egyénre irányítják. A sportolók valójában kétkezi munkások, akik az irányítási láncolat alján 

helyezkednek el, amennyiben az edzők utasításait hajtják végre. Némelyikük (szükségképpen csak kis 

részük, hiszen a tömegfigyelmet felkeltő üzlet lényegileg a versenyre épül) alkuereje rendkívül magas fizetés 

kiharcolására is elegendő, ami megfelel a szórakoztatóipari termékek hatalmas piacának. A celebek mint 

nagy vagyonok birtokosai ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek, mint a felső pénzügyi osztály tagjai, 

amikor fogyasztásra akarják váltani vagyonukat. Sokat becsapnak ügynökei vagy brókerei, akik azzal 

kecsegtetik őket, hogy bekapcsolódhatnak a pénzügyi befektetések előttük ismeretlen világába; a legjobban 

azoknak megy, akik vagyonukat ugyanannak a szórakoztatóiparnak az ellenőrzésébe fektetik, amelyből 

kiemelkedtek (például jéghoki-sztárok, akik hokicsapatot vásárolnak). Ebből a következő szabály adódik: 

akik a vagyonukat ugyanazon a Zelizer-áramkörön belül tartják, amelyben létrejött, azok képesek legjobban 

megőrizni a vagyon pénzbeli értékét, és a legtöbb mikroszituációs presztízst is ők képesek kihozni belőle. 

                                                           
2 Amikor a szociológusok a saját osztályhierarchia-modelljükbe építik ezeket a fogalmakat, a dologtalan felső osztály mint státuscsoport 

ideológiájának rabjává válnak, aminek talán az az oka, hogy ez a csoport beszédesebb és könnyebb megkérdezni, mint az aktívan pénzt 

kereső felső osztályt. 
3A munkaerő- és árúpiacoknak vannak anoním oldalai is, amelyekkel a klasszikus és neoklasszikus közgazdaságtan foglalkozik. 

Mindazonáltal, mint az újabb gazdaságszociológia hangsúlyozza, a piacok hálózatok szerinti társadalmi tagolódása vélhetően a vállalkozók 

életének legfontosabb oldalává teszi az egyéni kapcsolatokat. A csere anonim és egyéni oldalai közötti viszonyt még csak most kezdik 
felmérni. 
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e. Különféle közép- vagy munkásosztálybeli áramköröket, amelyeket a munkaerőpiacok és az azokat fenntartó 

információs és kapcsolati hálózatok alakítanak (Tilly – Tilly 1994). A pénz itt csakis puszta fogyasztási javak 

formájában alakul át tulajdonná. A gazdasági hálózatokkal kapcsolatos empirikus szociológiai kutatások 

egyes eredményei szerint a nagy, egyszeri kiadások (ház, autó stb.) esetében az ilyen osztályokba tartozók 

személyes kapcsolathálózatokban költik el a pénzüket, míg az ismétlődő, kisebb fogyasztási kiadásokra 

személytelen kiskereskedelmi szervezetekben kerítenek sort (DiMaggio – Louch 1998). Ezen ilyen hálózatok 

némelyike haszon formájában pénzt von ki más csere-áramkörökből, és ily módon hierarchiába rendeződik 

(vagy inkább több fajta hierarchikus viszonyba). Még nem jutottunk el odáig, hogy megmérjük és fogalmilag 

megragadjuk azokat a mechanizmusokat, amelyek révén a „haszon‖ az egyes áramkörök között mozog. 

Általában úgy tűnik, hogy akik „eléggé lent‖ vannak az áramkörök hierarchiájában, azok nehezen látják át, 

mi zajlik a felettük lévő áramkörökben, és még kevésbé nyílik alkalmuk arra, hogy pénzügyileg és 

társadalmilag be is lépjenek ezekbe a hálózatokba. Például minél mélyebbre kerül valaki a társadalmi 

osztályok hierarchiájában, annál inkább celebek (d) formájában képzeli el a felette lévőket, noha valójában a 

celebek állnak leginkább a periférián a vagyon áramköreihez tartozó összes gazdag ember közül. 

f. Rossz hírű vagy törvénytelen áramköröket, amelyek a hivatalos adó- és engedélyezési rendszeren kívüli 

szürke piacoktól a büntetendő árukig és szolgáltatásokig (drogok, szex, fegyver, életkorhoz kötött alkohol és 

dohány stb.), a lopott vagyontárgyakig és a nyílt rablásig terjednek. Akármelyik ilyen áramkörbe lépjen is be 

valaki (illetve akármelyikben versengjen a belépésért) vagy fényes sikerrel vagy csúfos bukással fog járni 

illegális/bűnözői pályafutására nézve. Az efféle áramkörök némelyikén átfolyó és bizonyos egyéneknél 

felhalmozódó pénz puszta mennyisége tekintélyes méreteket ölthet, és átfedésben lehet az elvont jövedelmi 

hierarchia középső, sőt néha akár felső szintjeivel is. Bár egyes résztvevők rendkívül kívánatosnak tartják az 

átjárást ezen hálózatok között (vagyis a pénzmosást), a társadalmi szerveződés súlya mindkét részről a 

pénznemek jelentősebb átválthatósága és a cserefolyamatok keveredése ellen hat. A törvénytelen áramkörök 

kerülik a sápszedést, amelynek révén a kormányok általában részt vesznek a tiszteletreméltó cserefolyamatok 

mindegyikében, s rendszerint kötelességüknek érzik, hogy a kérdéses folyamatok résztvevőinek érdekében 

szabályozásokat vezessenek be és infrastruktúrát hozzanak létre. Már maga az a tény, hogy az ilyen áramkör 

némelyike törvénytelen, azt jelenti, hogy el kell őket rejteni a hivatalos áramkörök szabályozói elől; ennek 

következtében az ilyen áramkörökön belüli mindennapi érintkezés rítusai és szimbólumai egészen más 

hangneműek. Az ilyen eltérések hallgatólagos elismerése olyan mechanizmus, amelynek révén az emberek 

felfogják az osztályok közötti erkölcsi kirekesztést, amelyet Lamont (1992, 2000) mutat be. A pénzügyi 

áramkörök különböző kultúrákat foglalnak magukba, ahol a „kultúra‖ nem valamiféle tárgyiasult dolgot 

jelent, hanem csupán a mikroszituációs találkozások stílusának rövidítése. 

g. Végül a társadalom peremén a legalsó osztályt, amelyet úgy foghatunk fel, hogy azok tartoznak ide, akik 

kívül állnak a pénzbeli csere mindenfajta áramkörén. De még a hajléktalanok, koldusok, guberálók is 

érintkeznek különböző áramkörökkel, adományokat, természetbeni alamizsnát, kidobott vagy ellopott javakat 

kapnak. Elvileg ebbe a csoportba tartoznak mindazok, akikhez lecsurog valami az aktívabb kölcsönös cserére 

épülő áramkörökből, beleértve azokat is, akik szociális segélyben és egyéb juttatásokban (nyugdíjban stb.) 

részesülnek. Ez a csoport nem pusztán alacsony fogyasztási színvonala miatt érzi rendkívül megalázónak a 

helyzetét, hanem azért is, mert szigorúan meg van szabva, hogy milyen további cserékben használhatják azt, 

amit kapnak: a pénzből gyakran csak bizonyos kiadásokat fedezhetnek; a természetbeni adományok is 

gyakran használati érték szerint határozódnak meg (Zelizer 1994). Bizonyosfajta csere még itt is 

elképzelhető, jórészt barter formájában. A pénzügyi rétegződés e szintjének lakói bármely más osztályétól 

eltérő mikroszituációs találkozásokat élnek át: a barterviszonyok rendkívül specifikusak, hiányzik belőlük az 

a szimbolikus megbecsülés és szabadság, amely a szélesebb körben felhasználható pénzeszközök 

birtoklásából fakad. 

A gazdasági osztály mikroszintre történő lefordítása nem hierarchikus osztályszerkezetet mutat, amelyben az 

egyes osztályok egymás fölött helyezkednek el, hanem rendkívül eltérő léptékű és tartalmú, egymást átfedő 

tranzakciós áramköröket. Minthogy ezek az áramkörök a kapcsolatok egyedisége vagy névtelensége, a bennük 

zajló ellenőrzés jellege, és a gazdasági manipulációra vagy fogyasztásra irányultság tekintetében rendkívül 

különbözőek, az egyéneket a gazdasági viszonyokra vonatkozó tapasztalataik különböző szubjektív világokba 

helyezik, még ha ezek a távolból láthatatlanok is. 

6.1.2. 1.2 Rendek 

A „státusz‖ az egyik legbizonytalanabb jelentésű terminus a szociológia szótárában.4 Még úgy is többféle 

értelmét különböztethetjük meg, ha félretesszük azt a semmitmondó használatát, mely általában véve a 

                                                           
4 A weberi rend (Stand) kifejezést status groupként, sőt néha egyszerűen statusként fordítják angolra – a szerk. 
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rétegződésben elfoglalt helyre vonatkozik, és jelentését a kulturális megbecsülés konkrét szférájára korlátozzuk. 

Itt a legelvontabb a foglalkozási presztízsvizsgálatok által mért státusz. Meglehet, hogy az efféle 

dekontextualizált kérdéssorok, amelyek különféle kategóriákra irányulnak, csak az emberek tapasztalatán kívül 

rekedt eseményekkel kapcsolatos ideológiák eloszlását mutatják meg. Így két fő értelmezési lehetőség marad: a 

rendnek mint a társadalmi hálózatok valóságos szervezetének weberi fogalma és a tisztelet mint mikroszituációs 

viselkedés. 

Weber (1922/1968: 926–939) olyan közösségként határozza meg a rendet, amelynek közös kulturális életstílusa, 

elfogadott társadalmi identitása és nyilvánosan (akár jogilag is) elismert becsülete vagy társadalmi rangja van. 

Ennek az ideáltípusnak a legvilágosabb példái a középkori rendek (amilyen az arisztokrácia, a polgárság vagy a 

parasztság), bár széles körben alkalmazható etnikai és vallási közösségekre és más életstílus-csoportokra is. 

Weber a rend fogalmát a gazdasági osztállyal szembeállítva határozta meg: eszerint a rendek nem pusztán 

statisztikai kategóriák, hanem valódi társadalmi szervezettel bíró csoportok. Rendek gazdasági osztályok köré is 

szerveződhetnek, feltéve hogy az osztályok kulturálisan elkülönülnek és csoportként szervezik meg önmagukat. 

A gazdasági felső osztály például „felső tízezerként‖ szerveződhet meg és bekerülhet a Social Registerbe. 

Történeti kérdés, hogy az osztályalapú rendeknek továbbra is olyan szilárd határaik vannak-e, mint a korábbi 

időszakokban, vagy a gazdasági osztály alapvetően statisztikai kategóriává alakult át. Amennyiben a rendek 

sokkal behatóbban tagolják az élettapasztalatokat, mint az elvont értelemben vett osztályok, akkor egy ilyen 

történelmi változás azt jelentené, hogy az osztályidentitás, az osztályok közötti konfliktus és az osztályok 

cselekvésre való mozgósíthatósága jelentősen meggyengült. 

Mennyire zárkóznak el a rendi közösségek – mennyire éles határok választják el őket egymástól a mindennapi 

életben? És mennyire alakul ki rangsor a rendek között, mikor rendeződnek nyilvánosan elfogadott 

hierarchiába? Mikor tekinthetők pusztán horizontálisan elkülönült csoportoknak, egymás számára idegen 

törzseknek? (hipotézisekhez ld. Turner 1984) Történeti változás mindkét tekintetben végbemehet: a különböző 

rendek kulturális életstílusa homogenizálódhat; és/vagy lehet, hogy a csoportok tagjai ritkában gyűlnek össze, és 

identitásuk kevésbé befolyásolja, hogy hol töltik idejüket. A Social Register még mindig létezik, de tagjai talán 

kevesebb időt töltenek már ezekben a körökben, mint más környezetben (például a szórakoztatóipar celebjeivel), 

és összejöveteleikre kevésbé irányul közfigyelem, mint a 20. század fordulóján (Amory 1960; történelmi 

összehasonlításhoz ld.: Annett – Collins 1975; Elias 1983). Alacsonyabb rendi helyzetben sok etnikai és vallási 

csoport sem igazán alakítja tagjainak életét, és puszta statisztikai kategóriává válik, amelynek az 

élettapasztalatok szempontjából nincs jelentősége (Waters 1990).5 

A rendeknek változó mértékű mikroszituációs valóságuk van: némelyek egymást lazán átfedő hálózatok, és csak 

egyes részeik találkoznak valaha is szemtől szembe (például az olasz-amerikaiak összessége). Némelyek éles 

határokkal rendelkeznek, mert aszerint lehet valaki a tagjuk vagy veszítheti el a tagságát, hogy részt vesz-e a 

társas összejöveteleken. Hasznunkra válhat itt a szituációk tipológiája: 

1. munkahelyi szituációk; 

2. hivatalos szertartások (amelyeket valamilyen formális szervezetben végeznek); 

3. társas szituációk, amelyek egy kontinuum mentén sorakoztathatók fel: a viszonylag fókuszáltaktól és 

formalizáltaktól a viszonylag fókuszálatlanokig és informálisakig; e kontinuum szélső pontján találhatók a 

4. nyilvános szituációk. 

A rendi-viszonyok jórészt a harmadik kategórián belül, a társas szituációkban jelennek meg, noha bizonyos 

fokig a második kategóriában is előfordulnak. A kontinuum erősen fókuszált végén formális értelemben vett 

rituálét találunk: előre megtervezik az eseményt, esetleg széles körben hirdetik, a cselekmények hagyományos 

forgatókönyvet követnek és lehetőség szerint elpróbálják őket; ide tartoznak az esküvők, a hagyományos 

táncmulatságok, az ünnepi vacsorák. A felső osztályok régimódi etikettjében (ld. Goffman 1959, 1963; Annett – 

Collins 1975) részletes magatartáskódex található: az urak és a kíséretükben lévő hölgyek rituális bevonulása a 

vacsorára, a vendégek ültetése, pohárköszöntők és egyéb ivási rítusok, udvarias beszélgetési formák, kártyázás 

és más közös mulatságok vacsora után. A kevésbé fókuszált vagy „lazább‖ szituációk felé haladva jórészt 

improvizált interakciós rítusokat találunk: ebédek és más közös étkezések ismerősökkel (amelyek gyakran 

                                                           
5 Fő kivételnek az evangelikális keresztények tűnnek, akiknél, a kutatási eredmények szerint a személyes barátságok jelentős részben a 

gyülekezeten belül alakulnak ki,,a társas összejövetelek gyakran az adott csoportra korlátozódnak, és a rivális környezetben végbemenő 

találkozások hiányozni látszanak, például gyermekeik otthoni iskoláztatása miatt. Az „új keresztény jobboldal‖ olyan része a társadalomnak, 
amely megpróbálja újjáéleszteni a rendek közötti erkölcsi hierarchiát. Emiatt jelentenek anatémát sok más amerikai számára. 
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informális, baráti stílusban bonyolított üzleti megbeszélések), bulikon és kommerciális szórakoztató 

eseményeken való részvétel. 

Felső végén a kontinuum átfedést mutat az olyan formális szertartásokkal, mint a politikai beszédek, a 

kormányzati szertartások, a felvonulások, az iskolai évzárók vagy az istentiszteletek. Valamennyi szertartás 

megerősíti a csoporttagságot, bár némelyik sokkal lazábban kapcsol össze közösségeket, mint a többi. Politikai 

beszédekkel megpróbálhatják megszólítani egy nemzet polgárait, egy politikai párt tagjait vagy egy adott jelölt 

támogatóit, az általuk teremtett identitás azonban az emberek életének csak meglehetősen kis részére terjedhet 

ki, szemben a rendszeresen végzett rendi tevékenységekkel. A szoros értelemben vett weberi rendek a 

kontinuum közepe táján találhatók; a rituálék itt bensőségesebb és gyakrabban kinyilvánított elköteleződésekkel 

járnak. Még lejjebb található a kisebb goffmani interakciós rituálék futólagos udvariassága, az alkalmi 

beszélgetések, kölcsönös üdvözlések, kis viccelődések, pletykálkodások, csevegések az időjárásról vagy arról, 

hogy meddig kell még várni a buszra. Az alvégen a társadalmi viszonyok fókuszálatlan interakciókra bomlanak: 

utcai tömeg vagy egyszerűen az egyidejű jelenlét az utcán vagy más, sokak számára elérhető helyen (Goffman 

1963, 1971, 1981). De mint Goffman megjegyzi, még itt is találkozunk legalább hallgatólagos ellenőrzéssel; 

később részletesebben kitérek arra, hogy milyen változatai vannak a nyilvános viselkedésnek az önmérséklet, az 

udvariasság vagy a veszekedő hajlam tekintetében. Itt is megfigyelhetők eltérések a szituációs rétegződésben, 

jóllehet nagyon illékonyak. 

Ez a kontinuum jó háttérül szolgál a rendbe való bekerülés vagy az abból történő kirekesztés és tisztelettudó 

viselkedés szituációs vizsgálatához. Két aldimenzióról beszélhetünk: a) mennyi időt vesznek igénybe a 

csoportrituálék az emberek életében, rendszeresen vagy alkalmilag végzik-e őket, s ily módon mindennapos 

vagy epizodikus közösséget jeleznek-e; b) mekkora lelkesedést és szolidaritást teremt egy rituális közösség 

mihelyt működni kezd; a folyamatosan működő rendek nem szükségképpen keltenek lelkesebb elköteleződést, 

mint az időszakosak. Ennek megfelelően két általános megállapítást javasolok. 

Ahol a formális, rendkívül fókuszált rituális alkalmak (esküvők, vacsorák, fesztiválok), ugyanazon emberek 

részvételével rendszeresen ismétlődnek, ott szilárdak a rendek közötti határok. A rendeken belül és kívül 

mindenki számára világos, ki a csoport tagja és ki van abból kirekesztve. És annál inkább igaz ez, minél 

nyilvánosabbak a rituális összejövetelek: például, amikor a „Négyszázak‖ vacsorára és táncmulatságra gyűltek 

össze New York legelőkelőbb luxusszállodájának báltermében, és az elithez nem tartozó osztályok tömegei 

sorakoztak fel a járdán, hogy lássák őket jönni-menni, akkor ennek a rendnek a határai és rangsorolási rendszere 

széles körben váltak nyilvánossá. A státusznak itt dologszerű jellege van, a következő neo-durkheimiánus 

alapelv értelmében: minél szertartásosabb és nyilvánosabb a rituális tevékenység, annál eldologiasodottabb a 

társadalmi tagság adott kategóriája.És megfordítva: minél kevésbé rögzített forgatókönyvet követő, előre 

megtervezett és széles körben meghirdetett a társas összejövetel, annál láthatatlanabbak a társadalmi 

határok.Szociometriai szerveződés ekkor is létezhet, abban az értelemben, hogy bizonyos emberek rendszeresen 

jönnek össze másokkal, de összejöveteleik az összefonódásoknak és személyes kapcsolatoknak csak nagyon 

helyhez kötött észlelését tükrözik, nem teremtenek kategoriális identitást vagy státuszt. Az ilyen privát és 

töredezett hálózatok annyiban továbbra is fenntarthatnak kulturális különbségeket, hogy bizonyos kulturális 

tőkék bizonyos társadalmi hálózatokban cirkulálnak, ám kívülállók számára láthatatlanok, és életstílus-

csoportokként széles körben nem észlelhetők. 

Hipotézisem szerint a rendek határai annyira elmosódottak, amennyire gyengén fókuszált társas rítusokra 

épülnek. Kifejlett weberi rendek, amelyeket – egykor még ruharendeletek által előírt (japán példákhoz ld. 

Ikegami 1999) – látható jelekről lehet felismerni, csak akkor létezhetnek, ha a mindennapi élet menete rendkívül 

formalizált. Ilyen feltételek között az emberek identitása meghatározott kategóriákhoz kötődik („úriember‖, 

„arisztokrata‖, „polgár‖, „paraszt‖, „kétkezi munkás‖ – még ha ezek már nem is jogi kategóriák). A kontinuum 

másik végén az identitás egyre személyesebb. Egy adott egyént egy kisebb-nagyobb közönség név szerint ismer, 

és valamilyen tekintetben talán jó hírűnek is tart. A széleskörű ismertség ritka, bizonyos sportcsillagokra, 

színészekre, illetve más híres vagy hírhedt egyénekre korlátozódik: ilyen az O.J. Simpson-ügy tárgyalását 

vezető bíró, de nem ilyenek a bírák általában véve. A legtöbb egyént csak lokális hálózatokon belül ismerik, 

azokon kívül láthatatlan, bármekkora legyen is a híre belül. Sok tekintetben inkább a hírnév és a figyelem, mint 

a megbecsülés hierarchiájáról van itt szó. 

A második általános megállapítás arra vonatkozik, hogy milyen szituációs státusz létezhet még elfogadott rendi 

rítusok és határok hiányában is. Tekintet nélkül arra, hogy valaki hol helyezkedik el a kontinuumban s hogy 

mennyire formális vagy informális a rituálé, a rituálék intenzitásuk szerint is különböznek. Egyes rituálék 

másoknál sikeresebben képesek kollektív élményt teremteni: némelyek laposak, felszínesek, csak a formára 

ügyelnek; mások közös érzelmeket keltenek (szentimentalizmus, könnyek, áhítat, nevetés, a kívülállókkal vagy 

bűnbakokkal szembeni düh), és újjáélesztik a szolidaritás érzését. Az intenzitás különböző fokozatai a 
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kontinuum bármely pontján lehetségesek: egy formális szertartás (esküvő, beszéd, bál) kudarcot vallhat vagy 

sikerrel járhat, ahogy egy buli is lehet tömény unalom, baráti szórakozás vagy emlékezetes tivornya. Itt egy 

második kontinuummal van dolgunk: a szituációk aszerint is rangsorolhatók, hogy mekkora figyelmet keltenek; 

attól függően van nagyobb vagy kisebb presztízsük, hogy miként játsszák el őket. A formalitás vagy a fókusz 

kontinuumának felső szintjein a rituálé intenzitása nem sokat számít; az ilyen rituális alkalmakkor a formális 

befogadás és kirekesztés tagolja a társaságot, és a létrejövő kategoriális identitások mindent áthatóak és 

kikerülhetetlenek; emiatt a rítusok, legyenek mégoly unalmasak is, mégis határozott tagsági státuszt hordoznak. 

Ahogy a viszonylag informális és fókuszálatlan rituálék felé haladunk, nagyobb erőfeszítésre van szükség az 

érzelmi intenzitásuk növeléséhez, ha azt akarjuk, hogy jelentősen hassanak a társadalmi pozícióhoz kapcsolódó 

érzésekre. Ez magyarázhatja, hogy a mai amerikaiak gyakran miért olyan harsányak, miért hívják fel magukra 

hangosan a figyelmet sporteseményeken, szórakozóhelyeken, nagy bulikban és más nyilvános alkalmakkor. 

Az imént mondottakból adódik a második általános megállapítás vagy hipotézis: minél informálisabbak vagy 

improvizáltabbak a rituálék, a hatáskeltés érdekében annál nagyobb szükség van a hivalkodásra, az otromba 

érzelgősségre, a feltűnő és hangos viselkedésre.Akik ki vannak éhezve intézményesült rituális státuszra (például 

a fekete alsó osztály, a tinédzserek és általában a fiatalok), azok rendszerint a szituációk intenzív 

dramatizálásának eszközeit keresik. 

A rituális intenzitás dimenziója a személyes hozzáférés szerint rétegezi az embereket. Aki valamely társas 

összejövetelen a figyelem középpontjában áll – a társaság lelke, az osztály bohóca, a ceremóniamester (Bales 

[1950, 1999] kiscsoport-vizsgálataiban az expresszív vezér) –, annak van az adott helyzetben és a hálózatokban, 

amelyekben a hírneve beszélgetések révén forog, a legmagasabb személyes státusza. A szituáció intenzitását a 

fenyegető erőszak érzete és a kihívás rituáléjának bemutatása is fokozhatja. Anderson (1999: 78, 99) megjegyzi, 

hogy a belváros „színterei‖ sűrűn lakott helyek, ahová a fiatalok azért járnak, hogy felvágjanak, és hogy 

valakinek érezzék magukat egyszerűen attól, hogy ott vannak; ilyen környezetben a harcra úgy hivatkoznak, 

mint „műsorra‖. A kockázattal való kacérkodás abból a célból, hogy megmutassák, mennyire képesek kezelni a 

helyzetet – ezt nevezte Goffman (1967) „a dráma helyének‖. További példák közé tartozik a szerencsejáték, 

ahol nagy pénzek forognak kockán; Goffman (1969) szerint hasonló struktúra adhat magyarázatot a nagyon 

nagyra tartott, akár elit jellegű gazdasági cselekvéseknek – például a pénzpiacok manipulációjának – a 

vonzereje. Az olyan elvont státuszhierarchia, mint a foglalkozási presztízsrangsor, valóban távol áll a 

tapasztalatoknak attól a megoszlásától, amely a mikroszituációs státuszt alkotja. Egy zseniális munkamániás 

fizikust vagy egy mogorva sebészt elvont szinten lehet, hogy sokra tartanak, de valószínűleg különös alaknak 

mutatkozna egy buliban. Ismét látható, hogy az intenzitás, a fókusz és a szituációkban megnyilvánuló tagsági 

viszony eloszlásának újfajta vizsgálatára van szükség. 

Intenzív társadalmi rituálék itt-ott mindenütt létezhetnek, de a legtöbb ember számára viszonylag 

észrevehetetlenek maradhatnak. Történelmileg ez nyilvánvalóan különbözik egy olyan társadalomtól, amelyben 

a közösség tudta, ki párbajozik, ki a bál szépe vagy a szezon új csillaga: azaz egy olyan helyzettől, amelyben a 

személyes hírnév intézményesült rendi struktúrában horgonyzódott le. Manapság a személyes hírnév csak 

annyira és azokban a hálózatokban terjed, amennyire és ahol a rituálék láthatók a mostani társadalomban. Ilyen 

zárt hálózatok, a „státusz-aranyhalak‖ gömb alakú akváriumai, ma főleg gyermekek körében léteznek. A 

kisgyermekek az óvodában klikkekbe szerveződnek: verekedősökből és bűnbakjaikból, népszerű 

játékvezérekből és követőikből, félénk vagy önelégült magányosokból álló kis csoportokba (Montagner et al. 

1988). Valószínűleg a középiskolákban találjuk a leginkább látható és igen tagolt klikkeket – előkészítősök, 

sportolók, vallásos evangelkálisok, kábszeresek, lázadók, gürizők (Coleman 1961, Stinchcombe 1964, Milner 

1999; a mai középiskolákban bonyolultabb klikkstruktúrák alakultak ki, főleg vallási és intellektuális/művészi 

ellenkultúra klikkek megjelenésével). Ha egyáltalán lehet irányról beszélni, az a konfliktusok mind nyíltabbá 

válása a különböző rendek között, ami a számkivetettek vagy alárendelt státuszúak uralkodó klikkekkel 

szembeni iskolai erőszakcselekményeiben nyilvánul meg. 

Az iskolák alkotják az egyikét annak a kevés színtérnek, amelyen kvázi-rendek alakulhatnak ki, intézményesült 

életstílus-különbségekkel, társadalmi megbecsüléssel és megvetéssel, a személyes hírnéven túlmutató 

kategoriális identitásokkal. Annyiban kvázi-rendek ezek, hogy nincsenek állandó tagjaik, annyiban viszont 

valódiak, hogy társadalmi hatást fejtenek ki azokban az években, amelyekben formálják a fiatalok életét. Az 

ifjúsági csoportok helyi struktúrája egy tágabb kategoriális kirekesztés háttere előtt alakul ki. A fiatalok alkotják 

a modern társadalom kevés olyan csoportjának egyikét, akikre a jogi értelemben vett cselekvőképtelenség és a 

jogi korlátozások sajátos formái vonatkoznak – ennyiben hasonlóak a jogilag meghatározott középkori 

rendekhez. Ki vannak rekesztve a szabadidős fogyasztás bizonyos rituális formáiból, amilyen például az 

alkoholfogyasztás vagy a dohányzás; ők az egyetlen csoport, amelyre hivatalos tabut kényszerítenek a 

csoporthoz nem tartozókkal folytatott szexuális érintkezés tekintetében. A világban ki vannak jelölve azok a 

helyek, ahová fiatalok nem mehetnek; főleg olyanokról van szó, amelyeken társas rituálék folynak (helyek, ahol 
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italozni lehet, például bárok vagy partik), vagy a szórakoztatás olyan helyszínei, amelyeken a társadalmi 

izgalomkeltés – a szexuális tevékenység – legintenzívebb formáit mutatják be; az eredmény a felnőtteknek 

fenntartott rituális intenzitás hierarchiájának dramatizálása. Ezt a kirekesztést a hivatalos felnőtt világ – a 

politikusok nyilvános, formális eseményeken elhangzó kijelentései szerint – a fiataloknak a rossz befolyással 

szembeni védelmével indokolja; ez a hozzáállás tágítja a morális szakadékot a felnőttek hivatalos formában 

megjelenő szubjektív világai és a fiatalok élményei között. A valós élethelyzetek szempontjából ez azzal jár, 

hogy a fiatalok, akár a (valamikor 18 éves kornál meghúzott, ma általában 21 éves korra emelt) életkori határ 

alatt vannak, akár valamivel idősebbek, rutinszerűen azzal szembesülnek, hogy bizonyítaniuk kell életkorukat 

alacsonyrangú tisztviselők, jegypénztárosok, jegyszedők vagy bolti eladók előtt (akik engedelmességet követelő 

és kirekesztésre jogosult hivatalos személyekként lépnek fel). Ennélfogva a fiatalok alkotják az egyetlen 

jelenlegi csoportot, amely kategoriális státuszánál fogva hivatalosan is alá van vetve kisszerű 

megaláztatásoknak, s ebből a szempontból azokra a feketékre hasonlít, akik nem hivatalosan hasonló teszteknek 

vannak alávetve; mindkét csoportról becstelenséget feltételeznek, amíg be nem bizonyítják az ellenkezőjét. Ez 

az egyik oka annak, hogy az ifjúsági kultúra miért érez együtt a fekete kultúrával, és miért utánozza éppen 

annak leginkább lázadó elemeit. 

A csoportok közötti határok mindenütt jelenvaló hétköznapi újrateremtése segíti elő az ifjúsági ellenkultúra 

létrejöttét. Az ifjúsági stílus és viselkedés a felnőtt stílusok közvetlen ellentéteként jön létre: hátrafordított 

baseball-sapka, mert az előrefordított számít normális stílusúnak; buggyos nadrág és szakadt ruhák, mert ezek 

szembe mennek a normális stílussal (ld. Anderson 1999: 112). Az ellenkultúra a felnőtt kultúra határvonalán 

kezdődik, és az ellenkező irányba halad; a fiatalok közösségén belül olyan státuszhierarchia jön létre, amely 

mind jobban távolodik a tisztes felnőttek világától. Ahogy telnek az évek, mind több, nagyobb és extrémebben 

elhelyezett testpiercinggel, tetoválással és bőrbe égetett díszítéssel találkozunk. Ezek közül sok emlékeztet az 

indiai fakírok vallási státuszhierarchiában használatos gyakorlatokra; ezek a szent számkivetettek azért 

igyekeznek vallási karizmájukat szélsőségekkel bizonyítani, hogy távol tartsák magukat a köznapi élettől. A 

fiatalok kvázi-rendjén belül számos kulturális stílus és klikk-struktúra él; a felnőttekével szembenálló kultúra 

szélsőséges formái az egyik szélső ponton helyezkednek el, míg mások (sportolók, előkészítősök, 

buzgómócsingok, evangelikálisok) kompromisszumokat kötnek a tisztes felnőttek világával, amelyhez 

csatlakozniuk kellene, vagy akár pozitív elkötelezettséget is vállalnak vele szemben. A leginkább elterjedtnek 

mégis a felnőttekkel szembenálló ellenkultúra valamilyen fokozata látszik; ahogy egyre kiterjedtebbé válik a 

felnőttek morális keresztes hadjárata, amely rituálisan lealacsonyítja a fiatalokat, úgy fokozódik a polarizálódás 

az ifjúsági ellenkultúrában. 

Amellett érveltem, hogy az ifjúsági ellenkultúra azoknak a tinédzserekkel szembeni, nyilvános, jogilag érvényre 

juttatott kirekesztéseknek az ellenhatásaként jön létre, amelyek stigmatizált ifjúsági identitást kölcsönöznek 

ennek a csoportnak. Az ifjúsági ellenkultúra azonban a fiatal felnőttek között is terjed. Ennek oka több 

strukturális folyamatosságban rejlik: a fiatalok gazdaságilag általában nem nagyon önállóak; ha egyáltalán van 

állásuk, az rendszerint a szolgáltatások legalsó szintjén található; az iskolai bizonyítványok inflációja nyomán 

hosszabbá vált az iskolában töltött idő, ezért a státuszuk a felnőttek foglalkozási rangsorán kívül van. Ráadásul a 

tömegmédia célcsoportját az ifjúsági kultúra alkotja, minthogy ők a szórakoztatóipar legaktívabb fogyasztói; 

ennélfogva az ifjúsági kultúra, a rá jellemző kivagyi elidegenedéssel a leginkább felismerhető típusok közé 

tartozik az amúgy privatizálódott köztudatban. És van egy olyan gazdasági elit, a szórakoztatóipar celebjei, akik 

hajlanak arra, hogy rajongóik ellenkulturális szimbólumaival ékeskedjenek; bár a celebek kívül esnek a 

gazdasági hatalom fő áramkörein, az osztályszerkezetben mégis ők a legláthatóbban sikeres emberek. Az 

ellenkulturális stílust tehát nemcsak az elidegenedés jeleiként erősítik meg az elnyomott rend tagjai, hanem 

pozitív státuszjegyként is megjelenik az ifjúsági közösségben és a szabadon lebegő nyilvános hírnév világában 

egyaránt. Ha igaz az, hogy a mai társadalomból feltűnően hiányoznak a látható rendi határok, az egyetlen, 

hivatalosan is létező kvázi-rendi határ, amely a fiatalok és a felnőttek között húzódik, a mindennapi élet egészét 

átfogó státuszhierarchia olyan nyilvánosan elfogadott jegyeit mutatja, amelyek visszájára fordítják osztály és 

hatalom szilárd, ám láthatatlan struktúráit. 

6.1.3. 1.3 Tisztelet 

A legapróbb összetevőkből álló mikroszituációs szinten jutunk el a tisztelettudó viselkedéshez, azokhoz az 

illékony gesztusokhoz, amelyekkel az egyén kifejezi tiszteletét a másik iránt. A szigorúan szervezett 

társadalmakban a történelem során a mindennapi élet tele volt a tisztelet feltűnő gesztusaival: mély meghajlás, 

tisztelettudó megszólítások („Uram‖, „Asszonyom‖, „Ha volna szíves, kisasszony‖), tiszteletteljes hanghordozás 

(ld. Chesterfield 1774/1992; japán példákhoz ld. Ikegami 1995). Mindezek aszimmetrikus rítusokat példáznak. 

Goffman (1967) a 20. század közepének a legtöbb rítusát kölcsönösként írja le: mások udvarias elismerése 

kézrázással, üdvözléssel és rövid beszélgetéssel, kalapemelés, ajtónyitás. A gesztusokat az egyének 

viszonozzák, ezzel mutatva ki státuszegyenlőségüket; Goffman utalt rá, hogy valakinek a beengedése a 
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kölcsönösség kis köreibe már önmagában is a rendi tagolódás kifejezésre juttatása volt, hiszen a magasabb 

státuszúaknak volt a legkifinomultabb modora, s így ezekből a körökből mindazok ki voltak rekesztve, akik nem 

tudták elvégezni a kölcsönös tisztelet szertartásait. 

Hasznos volna megvizsgálni, hogy milyen mértékű és jellegű tiszteletadásra kerül sor mai társadalmi 

szituációkban. A tisztelettudó viselkedés rávetíthető helyzet-tipológiánkra. Hagyjuk egy pillanatra figyelmen 

kívül a munka során tanúsított tiszteletet (jobb lesz ezt alább a szervezeti hatalom egyik formájaként tárgyalni), 

és azt a fajta tiszteletadást, amely a formálisan megtervezett szertartásokba van beleépítve.6 Különösen érdekes 

volna megvizsgálni tiszteletadást viszonylag strukturálatlan társadalmi helyzetekben és a nyilvánosság 

fókuszálatlan tereiben. 

A mai embereknek szerintem viszonylag kevés kategoriális tiszteletben van részük. A tisztelet legfőbb alapja a 

személyes hírnév; ez pedig annak a függvénye, hogy jelen van-e az a hálózat, amelyben az illetőt személyesen 

ismerik. Egy híres szociológussal valamelyest tisztelettudóan viselkedhetnek szociológiai konferenciákon (főleg 

úgy, hogy könnyebben adnak neki szót), vagy szociológus-partikon, de ezen a szférán kívül nem; a legtöbb ilyen 

szakember csak szűkebb szakterületének művelői körében tapasztal egyáltalán tiszteletet. Vizsgálatunknak azt 

kellene feltárnia, hogy hány olyan specializált hálózat létezik, amelyben elég figyelmet fordítanak más 

hálózatokra ahhoz, hogy tagjaikat megbecsülésben vagy megvetésben részesítsék. Ilyen tisztelet-eloszlások 

nemcsak foglalkozási közösségekben lelhetők fel, hanem különféle önkéntes egyesületekben és 

érdekhálózatokban, műkedvelőknél, illetve a hivalkodás és a verseny különböző színterein is. Az Egyesült 

Államokban nagyszámú önkéntes egyesület létezik, és valószínűleg mindegyiknek van belső státuszhierarchiája. 

Noha ezek az egyesületek egymásról nagyrészt nem vesznek tudomást, a felnőtt lakosság jelentős része 

élettapasztalatainak egy darabkáját talán ilyen kis világokban szerzi, amelyekben ideiglenesen egy kevés 

tiszteletben részesül. 

Az ilyen speciális szervezeteken és hálózatokon kívül a szituációktól független tisztelet jórészt celebekre 

korlátozódik. Őket a tömegmédia teremti, főként a szórakoztatóipar, amelynek a bevétele jórészt abból 

származik, hogy „sztár–identitásokat‖ terjesztenek és adnak el; a hírmédia ugyancsak a hírnévre épülő 

identitásokat hoz létre (politikusok, bűnözők, megkapó hétköznapi történetek szereplői), és információkat ad el 

róluk. A tömegmédia az egyetlen hely, ahol bármi rendszeresen a figyelem középpontjába kerülhet, ami közel 

áll a társadalom többségéhez; ez nemcsak abban segít, hogy a szóban forgó identitások nagy jelentőségre 

tegyenek szert, hanem a hírszolgáltató és szórakoztató szervezetek számára is könnyebbé teszi, hogy kitöltsék a 

tervezett műsoridőt. (A hírek világában ezt „sztorifejésnek‖ nevezik, különösen „uborkaszezonban‖ fontos, 

amikor nincsenek „új szenzációk‖.) A hírnév hierarchiája rendkívül meredek; az eliten kívül a túlnyomó többség 

névtelen emberekből áll, vagyis olyanokból, akiknek a saját foglalkozási vagy ismeretségi körükön kívül nincs 

nevük. 

Noha a mai társadalomban a celebeknek van a legtöbb tiszteletben részük, annál sokkal kevesebb jut nekik, mint 

amennyi a felső osztály tetején levőknek jutott a korábbi történelemben. Az emberek ritkán hajolnak meg 

előttük, vagy engedik maguk elé őket; ehelyett inkább megpróbálnak közel kerülni hozzájuk, hogy meg tudják 

érinteni őket, kapjanak tőlük valamit (fotót, ruhadarabot, kézírást); nem úgy bánnak velük, mint az 

arisztokratákkal, inkább úgy, mint valamiféle totemállattal egy törzsi vallásban. Ez találó analógia, mivel a 

totemizmus befelé egalitárius csoportok vallása, márpedig a modern nyilvánosság egalitárius. Megérinteni egy 

hírességet és elvinni egy darabkát belőle megfelel Durkheim leírásának arról, ahogy az emberek szent tárgyak 

jelenlétében viselkednek: mágnesként vonzza őket a vágy, hogy részesedjenek a kollektív manából. A celeb a 

modern figyelem terében azon kevés fókuszpont egyike, amelynek révén a kollektív érzelmi energia magasra 

korbácsolható. Durkheim értelmezését követve a híresség imádása a csoport önimádatát jelenti, azon 

képességének imádatát, hogy izgalmi állapotba kerülve kilép köznapi életéből valamiféle transzcendencia felé. 

Tegyük hozzá, hogy a nyilvánosságnak és a hírességekre irányuló figyelemnek egyaránt lehet negatív és pozitív 

alapja; a celebek körüli botrányok rendkívül népszerűek (kell-e említenem O.J. Simpson tárgyalását?).7 Ezek is 

az erősen fókuszált figyelem formái; a megbotránkozás kiváltképp alkalmas a közösen átélt intenzitás 

megteremtésére. A celebek előtti tisztelgés sajátos, inkább részvételi, mint hierarchikus jellegű.8 

                                                           
6Úgy tűnik, hogy ezeknek a szertartásoknak a történelmi változása az egyes kategoriális státuszt birtokló személyek előtti meghajlástól és 
ünnepélyes megszólításuktól a tiszteletadás olyan finomabb formái felé halad, amelyek megszabják, ki juthat szóhoz és kinek van befolyása 

a beszélgetés menetére. Ez utóbbiról mikroszituációs adatokat közöl Gibson 1999; a hosszú távú trendről ld. Annett and Collins 1975). 
7Sajtóhírek szerint az amerikai Kongresszus és az elnök félbehagyta a hivatalos teendőit, hogy figyelemmel kísérje az O.J. Simpson-per 
lezárását. 
8Precedenst jelentenek a vallási értelemben szent tárgyakként kezelt személyek: például az a középkori szent, akinek révült állapotai 

vonzották a nézőket, akik késekkel és égő tárgyakkal böködték, hogy megbámulják a fájdalommal szembeni érzéketlenségét (Kleinberg 
1992). 
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A tömegmédia figyelme által kitüntetett celebek az egyedüli emberi lények, akik Durkheimi értelemben szent 

tárgyakként, a kollektív tudat emblémájaként szolgálhatnak a társadalom bármely részében. Nem csoda hát, 

hogy a hétköznapi emberek, a celebek képmásával vagy jelvényeivel díszített ruházat viselésének szimpatikus 

mágiájával élve megpróbálják kisajátítani a maguk számára e mana vagy emblematikus erő egy darabkáját. A 

törzsi népek klánjuk totemjét festették a testükre (Lévi-Strauss 1958/1963); a mai emberek, különösen azok, 

akik foglalkozásukkal nem tűnnek ki, ami legalább a kategoriális identitás külön szféráját nyújtaná számukra, 

sporthősök számát és nevét feltüntető pulóvert viselnek, és olyan pólót, amelyre szórakoztatóipari sztárok 

fényképét nyomatták. Egy olyan társadalmi struktúrában, amelyben nincsenek látható rendek, még kevésbé 

klán-identitások, csak a médiasztárok szolgálhatnak olyan emblémák gyanánt, amelyek valamilyen fókuszált 

csoport kollektív energiájában való részvételt fejeznek ki. 

A klasszikus értelemben vett tiszteletadáshoz hasonlót, amelyben az uralom és az alárendeltség, a megbecsülés 

és a megvetés nyílt gesztusai jelennek meg, leginkább a feketék lakta belvárosokban találunk. Elijah Anderson 

(1999) egy olyan helyzetet ír le, amelyben a feketék többsége a tágabb társadalmi környezet szokásos mércéi 

szerint próbál élni: munkahely, tanulás, családi és egyházi élet. Ám a szegénység, a diszkrimináció és 

mindenekelőtt a rendőri védelem hiánya miatt, a belvárosban „az utca törvénye‖ érvényesül: minden egyén 

(különösen a fiatal férfiak) a fizikai erejét próbálja kimutatni, azt a benyomást keltve, hogy veszélyes kötekedni 

vele. Igen sok tisztelet kívánnak meg másoktól; gyakran apró jelek miatt, például azért, mert valaki néhány 

tizedmásodperccel hosszabban néz rá egy másik férfira, amit az ellenséges „megbámulásként‖ értelmez, harc tör 

ki, és egy szemvillanás emberöléshez vezethet (Anderson 1999: 41, 127). A nem illendő viselkedést – ha valaki 

bömbölteti a zenét, vagy az utca közepén parkol – a legtöbb lakos általában elnézi vagy elfogadja, csak hogy 

kerülje a veszekedést. Bár két szabályrendszer vagy rituális rend van érvényben – az „utca törvényének‖ 

hivalkodó keménysége és a Goffman által leírt viselkedés normális szabályrendszere a tágabb társadalmi 

környezetben –, a fekete gettó mikroszituációiban az előbbi a domináns. 

A főáramhoz tartozó fehér közösségben a rendi tagolódás láthatatlan vagy csak specializált hálózatokban 

látható; a foglalkozás és a vagyon nem vált ki tiszteletet, és nem is alkot közismert kategoriális identitással bíró, 

látható rendeket. A nyilvános interakciókban az egyenlőség érvényesül, egy kevés szolidaritással együtt, 

személyes távolságtartás, amelyet a kölcsönös udvariasság és informalitás enyhít valamelyest. Goffman (1963) 

ezt udvarias figyelmetlenségnek nevezi. Mint megjegyzi, nem pusztán közömbösségről van szó, hiszen bizonyos 

távolságból szemmel kell tartanunk másokat ahhoz, hogy elkerüljük a velük való érintkezést, amikor a 

közelünkbe érnek: ez a járdán végzett manőverektől, amelyek az összeütközés elkerülését szolgálják, a tekintet 

elfordításáig és az apró gesztusok ellenőrzéséig terjed, amelyeknek az céljuk, hogy ne tolakodjunk be mások 

személyes, privát terébe. Ezzel szemben a feketéknél az utca törvényéből következő rendi tagolódás hivalkodó 

és gyakran ellenséges. Az erősek és az alávetettek otromba szituációs hierarchiáját hirdeti; az egalitárius 

találkozások itt jellemzően ellenséges egalitarizmusról árulkodnak, amelyet bármikor újrakezdhető erőszakos 

konfliktusokban tesztelnek. A domináns egyének az utcai tér ellenőrzését igénylik maguknak; mások óvatosan 

vizslatják őket. Az udvarias figyelmetlenség hallgatólagos ellenőrzése itt egy sokkal fókuszáltabb és feszültebb 

nyilvános helyzetté alakul át. Az alávetettek tanúsítanak udvarias figyelmetlenséget, amit az erősek 

megkövetelnek tőlük.9 

Az utca törvénye nemcsak tagadja a középosztálybeli teljesítmény és tisztesség szokásos kritériumait, hanem 

teljes körű ellenkultúrát állít szembe vele. A viselkedés középosztálybeli mércéit a félénkség megannyi jelének 

tekintik; ráadásul a hagyományos teljesítmények (iskola, fegyelmezett munkastílus, legális munka) bármely jelét 

státuszigénynek tekintik, s így burkolt sértésnek azokkal szemben, akik nem tudnak ilyesmit felmutatni. Emiatt, 

mondja Anderson, sok „rendes‖ vagy „becsületes‖ fekete lakos veszi át az ellenkultúra külső jegyeit: 

bandaöltözetet és -jelvényt hord, az utca urainak beszédstílusát utánozza, lázadó zenét, dühös és gúnyos rapet 

hallgat. Az utca törvénye lesz a nyilvános uralkodó kultúra, egyrészt azért, mert a becsületes fiatalok ezzel 

védekeznek az erőszak veszélye ellen, másrészt pedig azért, mert az ellenkultúrának szituációs presztízse van. 

Az utca törvénye olyan rítusok sora, amelyek a legintenzívebb érzelmeket keltik, és uralják a figyelem fókuszát; 

a normális goffmani társas modor szelíd udvariassága és alkalmazkodó készsége eltörpül mellette és képtelen 

versengeni vele a figyelem terében.10 

                                                           
9 Ez elmozdulást jelent a kontinuumon a viszonylag fókuszálatlan nyilvános interakciótól a rendkívül fókuszált felé. A felső szélsőséget 

kínai mandarinok jelentették, akiket fegyveres őrök kíséretében vittek végig az utcán, miközben a köznépnek el kellett fordítania a szemét 
róluk és a földre kellett vetnie magát. 
10 Ez segít megmagyarázni, miért van akkora presztízse a fekete alsó osztály erőszakban gyökerező ellenkultúrájának olyan csoportok 

körében, amelyeknek élethelyzetére nem igazán jellemző az erőszak fenyegetése: a középosztálybeli fehér fiatalok és a szórakoztatóipar 
sztárjai között, akikre, mint a jelen cikk elején említettem, a „fordított sznobéria‖ jellemző. Részleteiben azonban a fehér ellenkulturális 

stílus nem azonos fekete utcai stílussal. A fekete keményfiúk kedvelik a drága sportruházatot, a csillogó autókat, a szexi nőket; a fehér 

ellenkultúra hívei szakadt ruhában járnak, testékszert viselnek, borotválatlanok, ápolatlanok. A fekete utcai huligánok stílusa nem 
informális, míg a fehér ellenkultúra képviselői a szélsőségességig viszik az informalitást. Az „utca törvénye‖ ott jön létre, ahol az erőszakos 
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Milyen eszközökkel, szituációs fegyverekkel uralkodik az ellenkultúra az interakciók felett? A feketék lakta 

belváros utcai helyzeteiben nyers erőszakkal és a vele való fenyegetéssel: az izmok mutogatásával, a 

fegyverhasználatra utaló viselkedéssel, azzal, hogy a legcsekélyebb becsületbeli ügyben is készek a verekedésre. 

A szexi és jó kinézetnek nagy a presztízse, különösen a nőknél; belépőt jelentenek a szexuális színtérre, az 

izgalom fókuszai, a szexuális hódításokért folyó versengés eszközei, amelyek lehetővé teszik annak kimutatását, 

hogy az illető jó viszonyban van az utca uraival. A szóbeli vitézkedés, különösen a sértéseknél és 

visszavágásoknál egy másik szituációs fegyver; együtt jár a düh és gúny előrecsomagolt hangjaival a 

rapzenében, és általában a mesterséges erősítéssel képzett hangzavarral, amely uralja a hangokra irányuló 

figyelem terét. 

A fekete utcai helyzet a szélsőséges esete annak, amikor az epizodikus szituációs erőforrások túlsúlyban vannak 

a makrostrukturális kapcsolatokból merített erőforrásokkal szemben. Az ilyen kapcsolatok nincsenek teljesen 

elvágva, hiszen az utcai találkozásokat is befolyásolják olyan szituációfeletti tényezők, mint az adott személy 

híre, hogy könnyen folyamodik erőszakhoz, vagy hogy a múltban visszakozott; az ilyen (pozitív vagy negatív) 

szituációfeletti erőforrások főleg olyan találkozásokban működnek, ahol a közösség tagjai személyesen vagy 

pletykákból ismerik egymást. Az utcai találkozást a rokonokhoz vagy más szövetségesekhez fűződő kötelékek is 

befolyásolják, ahogy olyan helyi rendi jegyek is, mint a bandajelvények. Ezek az utcai találkozások közel 

vannak a kontinuum egyik végéhez, történetileg azonban nem egyediek. Ugyanilyen „erények‖ – a harckészség, 

a fizikai erő, a kihívások keresésének rituális stílusa, az életnek a becsület és dicsőség érdekében történő 

kockáztatása, a dicsekvés és sértegetés verbális kultúrája – bukkannak fel egy sor más helyzetben is: a legjobban 

dokumentáltak ezek közül a Homérosz-korabeli görögök és a skandináv vikingek az óészaki sagák korában. 

Mindezekre a helyzetekre jellemző, hogy az állam igen gyenge vagy nem is létezik; a hatalom harcosok ad hoc 

bandáinak kezében van, és még rokonsági folytonosság sem igen áll fenn köztük.11 

Még itt is leegyszerűsítés volna arra következtetni, hogy a tisztelet alapja a puszta erőszak. Mindig is hatásosabb 

fenyegetőzni, mint harcolni, és a koalíciók még a legerősebbek számára is fontosak. Ennek megfelelően a 

szokványosan fenyegető helyzetekben történő interakció a megfélemlítés és a becsülettel való kérkedés 

rituáléinak formáját ölti. Anderson adatai között találunk utalást arra, hogy még a legkeményebb „bűnözői 

elemek‖ sem csupán a leggyengébbeken élősködnek a közösségben; ahhoz hogy valakiről elterjedjen, hogy 

kemény fickó, szükség van egy másik, szintén kemény fickó megtámadására. A homéroszi hősök közötti 

csatáknak ugyanez a struktúrájuk, noha az irodalmi kép kétségkívül idealizált. Ily módon még az erőszaknak is 

át kell mennie a ritualizáció szűrőjén, ha a szituációs uralom hatékony eszközévé akarják tenni. 

Az amerikai társadalom főáramában a nyilvános találkozások szelíden alkalmazkodóak, míg a gettóbeli utcai 

stílus jórészt konfrontatív a szituáció urai részéről és konfrontáció-kerülő azok részéről, akik az adott 

szituációban alávetett szerepet játszanak. Anderson (1999: 20) megjegyzi, hogy a fekete fiatalok néha a fehérek 

megfélemlítésére használják az utca törvényét és ennek érdekében a középosztály terrénumára merészkednek. A 

főáramhoz tartozó fehérek interakciós stílusa a makroszerkezetben található háttérfeltételeken alapszik: az erős 

állam létezésén és azon, hogy az állam a rendőrség, az oktatási és más szabályozó szervek képében mélyen 

belenyúl a mindennapi élet menetébe. A fehér középosztály tagjai hozzászoktak a hosszútávon ható szervezeti 

hálózatokhoz, amelyek a bürokratikus szabályozás személytelen stílusában működnek, és jórészt ellenőrzés alatt 

tartják az emberek közötti érintkezés feltételeit. Az erőszak jelentős mértékben az állami szervek monopóliuma; 

a napi érintkezésben nem igazán játszik szerepet. Amikor a fehérek a fekete utcai stílussal találkoznak, 

rendkívül kellemetlenül érzik magukat – majdnem úgy, mint egy Garfinkel-féle kísérlet alanyai (Garfinkel 

1967). 

A fehérek számára azonban nem könnyű egyszerűen bűnözőiként kezelni az utca törvényét, hiszen ez rendkívül 

stilizált rítusokban jelentkezik, amelyek rendszerint álcázzák a nyílt fenyegetést. Ráadásul a fehér társadalom 

hivatalos médiumai, különösen az oktatási és szórakoztató médiumok az 1960-as évek polgárjogi mozgalmainak 

sikere óta fontosnak tartják hangsúlyozni a fajok közötti egyenlőséget és a kategoriális diszkriminációval való 

szembenállást. A hivatalos megnyilatkozásoknak és a bíróságok szertartásos kinyilatkoztatásainak ezt az 

egalitarizmusát tovább erősíti a középosztály nyilvános érintkezéseinek megszokott stílusa, az egalitárius 

informalitás azzal az általános hajlammal együtt, hogy minden olyan magatartást és viselkedést elfogadjanak, 

ami megtartja a rituális távolságot. Mint Goffman (1967: 81–95) rámutatott, ritualizmusunk megengedi, hogy 

minden egyén a magánélet és a türelem páncéljában, a rituális tagság erős kötelékei nélkül közlekedjen a 

                                                                                                                                                                                     
fenyegetés általi uralom a mikroszituációk részévé válik, míg a középosztálybeli fiatalok és a szórakoztatóipar celebjei tisztán szimbolikus 

lázadást képviselnek, nem tartanak igényt a mások feletti fizikai uralomra. 
11Történetileg ez olyan helyzetekben fordult elő, amikor embercsoportok messzire utaztak vagy rablóhadjáratot folytattak, gyakran nőket 

ejtve foglyul. Mindezekben az esetekben igen hangsúlyos volt a fiktív rokonság létrehozása. Látható ez Andersonnak (1999) a fiktív 

szülőkre, fivérekre és unokatestvérekre mind védelmező és támogató szövetségesekre vonatkozó adataiban; általános volt ott is, ahol a törzsi 
rend martalócok bizonytalan körvonalú bandáira bomlott fel. Ld. Finley 1977; Borkenau 1981; Njal’s Saga [1280 körül] 1960; Searle 1988. 
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mindennapi életben, és egyszersmind biztonságban is érezze magát afelől, hogy nem sértik meg a 

magánszféráját. Az ilyen rituális stílusú emberek képtelenek megbirkózni a konfrontáción alapuló utcai stílussal, 

amelyre a szituacionálisan erősek és gyengék közötti harsány egyenlőtlenség jellemző. A goffmani 

szabályrendszert követő középosztálybeli fehérek tisztelettudóbbak a konfrontálódó feketékkel szemben, mint a 

„becsületes‖ gettólakók, az utóbbiak ugyanis szituációs védelem céljából követik az utca törvényét. A 

fehérekkel való érintkezés emiatt az utca törvényét követő feketékben megerősíti a fehér társadalmi rend iránti 

megvetést (Anderson 1999); ugyanakkor a fehérek zavartsága, még ha nem is jut kifejeződésre, segít 

megerősíteni egy olyan interakciós választóvonalat, amely fenntartja a fajok közötti korlátokat. 

A kategoriális identitások jórészt eltűntek, a helyükbe a tisztán lokális érvényű személyes hírnév lépett azokban 

a hálózatokban, amelyeken belül ismerik az egyént, és amelyeken kívül névtelen marad. Ha igaz az, hogy a 

kategoriális identitásokat az interakcióban jelentkező rituális korlátok tartják fenn, akkor az utca törvénye és a 

goffmani nyilvános magatartási kódex közötti fekete/fehér rituális választóvonal egyike a kategoriális identitás 

néhány megmaradt alapjának. 

6.1.4. 1.4 Hatalom 

A hatalom egy másik hagyományosan eldologiasított fogalom. A Weber-féle definíciót, amely szerint a hatalom 

az akarat keresztül vitele az ellenállással szemben, még nincs eléggé lefordítva mikroszintre. Különbséget 

tehetünk a között a hatalom között, amellyel más emberek rávehetők, hogy az adott helyzetben engedjenek és a 

között a hatalom között, amely bizonyos eredmények bekövetkezését éri el. Régóta folyik a vita arról, vajon az 

utóbbi szükségképpen maga után vonja-e az előbbit; Parsons (1969) szerint a hatalom elsődlegesen nem 

zéróösszegű (én nyerek, te veszítesz), hanem inkább társadalmi hatékonyság kérdése, és a teljes közösség ér el 

általa valamit, amit korábban nem ért el. Nevezzük az elsőt D-hatalomnak (tiszteltadásra [deference] irányuló 

vagy parancsoló hatalom), a másodikat E-hatalomnak (hatékonyságra [efficacy] irányuló hatalom). Az utóbbi 

néha létezik mikrohelyzetekben is, de csak akkor, ha a kívánt eredmény a parancsoló szeme láttára érhető el.12 Itt 

a D-hatalom és az E-hatalom empirikusan egybeeshet, sok helyzetben viszont a D-hatalom formális vagy 

rituális: az egyik személy adja ki a parancsokat, szélső esetben ellentmondást nem tűrő hangon és magatartással, 

míg a másik verbálisan és testtartásában is engedelmeskedik. Fennmarad azonban a kérdés, hogy a parancsokat 

valóban végrehajtják-e, és ha még így van is, az lesz-e az eredmény, amit a parancsadó akart. A D-hatalom 

társadalmilag mindig jelentős, még akkor is, ha teljesen le van választva az E-hatalomtól; következményekkel 

jár az értelemmel bíró társadalmi tapasztalat szempontjából, mert alakítja a személyes viszonyok „kultúráját‖. 

Abban a társadalomban, amelyben a D-hatalom tekintetében jelentős egyenlőtlenség áll fenn, éles különbségek 

mutatkoznak a társadalmi identitás terén is, és nagy mennyiségű parázsló neheztelés és elfojtott konfliktus 

halmozódik fel (ehhez ld. Collins 1975: 2. és 6. fejezet). Az E-hatalom koncentrációjának valószínűleg 

nincsenek ilyen hatásai, de ez még empirikus alátámasztásra váró hipotézis. 

Az E-hatalom jellegzetesen szituációk feletti vagy hosszú távú; ha valóságos, akkor olyan eseményeket kell 

érintenie, amelyek azért következnek be, mert a parancsokat és szándékokat valamilyen társadalmi hálózat 

közvetíti. Az E-hatalom általában makro jellegű, nagyszámú emberi cselekvésre és helyzetre terjed ki. 

Mozgásba hozni valamilyen nagy szervezetet az E-hatalom enyhe formája; ha a szervezet eléri a szándékolt 

eredményt, még nagyobb E-hatalomról van szó; tovább haladva a kontinuum mentén, az E-hatalom 

legmagasabb foka egy teljes társadalmi struktúra oly módon történő átalakítása, hogy az embereket 

összekapcsoló hálózati minták a jövőre nézve állandó jelleggel megváltoznak. 

Ritkán próbálkoztak azzal, hogy bármelyik dimenzió tekintetében megmérjék a hatalom eloszlását. Blau (1977) 

szerint a hatalom az ellenőrzés szervezeti kiterjedtségével mérhető: az egyénnek annyiban van hatalma, 

amennyiben parancsokat adhat ki egy csomó alárendeltjének, akiknek viszont szintén vannak beosztottjaik, és 

így tovább egészen addig, amíg a teljes parancsláncolat mennyiségileg megfogható lesz. Az ilyen mérést 

azonban pontatlanná teszi az, hogy túl sommásan intézi el a hatalom mibenlétét; ha mikroszituációs 

mintavétellel tudnánk megvizsgálni a szervezetekben levő parancsláncolatot, akkor eltéréseket találnánk abban, 

hogy különböző, főnökök és beosztottak közötti interakciós helyzetekben mennyi D-hatalmat gyakorolnak. Blau 

valószínűleg az E-hatalomra gondolt, feltételezve, hogy a parancsokat valóban végrehajtják, és a parancs-

láncolat az egyik módja annak, ahogy egy „magasabb rangú‖ személy akaratát „alacsonyabb rangú‖ személyek 

végrehajtják. 

De épp ez az, ami vizsgálatra szorul. Sok módja van annak, ahogy valami félrecsúszhat. A szervezetekre 

vonatkozó szakirodalom beszél olyan munkásokról, akik maguk ellenőrzik saját munkaritmusukat, ellenállva 

                                                           
12 Michael Mann (1986) ezt „le a fejükkel‖ hatalomnak nevezte, és azt állította, hogy hagyományos zsarnokságokban az ilyen hatalom 
tényleges hatóköre igen korlátozott lehetett; ezt nevezte „intenzív‖ és „extenzív‖ hatalom közötti különbségnek. 
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közvetlen (és ez által távolabbi) feletteseik ellenőrzésének (Burawoy 1979; Willis 1977); jelképes D-

hatalommal ruházzák fel főnökeiket, amikor a jelenlétükben tisztelettudóan viselkednek, de visszatérnek a saját 

munkastílusukhoz, amikor nincsenek jelen (azaz a D-hatalomnak való engedelmeskedést homlokzatként 

használják ahhoz, hogy elfedjék az E-hatalommal szembeni engedetlenségüket). A D- és E-hatalom közötti 

eltérés különösen nagy az olyan női ügyintézők esetében, akik tisztelettudóak a (rendszerint férfi) tekintéllyel 

szemben, de a legnagyobb láthatatlan hatalmuk van arra, hogy valamit elintézzenek egy bürokratikus 

szervezetben, illetve hogy az elintézését megakadályozzák; ezt nevezte Marcia Marx (1993) a női ügyintézők 

„árnyékhierarchiájának‖. Jelentős szakirodalom elemzi annak a tényleges ellenőrizhetőségét, hogy mennyire 

láthatók a munkaműveletek, mennyire szabványosított és számszerűsíthető a munkateljesítmény és mennyi 

bizonytalanság van abban, hogy minek a bekövetkezte várható (összefoglalásához, ld. Collins 1988: 13. fejezet; 

Etzioni 1975). A menedzserek közvetett ellenőrzéssel (a fizikai környezet alakításával, a kommunikáció és az 

információáramlás manipulálásával) megpróbálhatják szűkíteni az emberek előtt nyitva álló választási 

lehetőségeket az egész parancs-láncolat mentén. Az efféle áttérések a közvetett ellenőrzésre csökkentik a D-

hatalmat, amelyet a menedzserek, reményeik szerint E-hatalomra cserélnek fel. De az E-hatalom még itt is 

kétértelmű vagy többdimenziós marad; egyes szervezetek kényszeríthetik az alkalmazottakat a nekik tetsző 

munkavégzésre, viszont képtelenek lehetnek arra, hogy maga a szervezet hasznot termeljen, vagy legyőzze 

vetélytársait a versenyben. A tábornokoknak nagy D-hatalmuk van (sarokcsattogtatás, tisztelgés, „igen, uram!‖), 

és a katonai parancsláncolat elég könnyen felmérhető abból a szempontból, hogy összesen mennyi 

bokacsattogtatás van az egyik tiszt D-hatalmi szférája és egy másik tiszté között. Közrejátszanak azonban olyan 

esetlegességek is, amelyek befolyásolják, hogy a hadsereg mennyire gyorsan és milyen mértékben teszi 

valójában azt, amit a tábornok parancsol, további esetlegességek pedig meghatározzák, hogy a haderő valóban 

megnyeri-e a csatát. 

A szervezetekről szóló szakirodalom tele van annak taglalásával, hogy miként változott a szervezeti ellenőrzés 

formája különböző történelmi korszakokban és eltérő fizikai és gazdasági környezetek, illetve technológiák 

viszonylatában (Chandler 1962, 1977). Az 1500-as évekkel kezdődően, a hadászati forradalom és az állam 

szerepvállalása óta a szervezetek mérete és centralizációja óriási méreteket öltött, és hasonló átalakulás ment 

végbe a kapitalista vállalkozásokban az 1800-as és a korai 1900-as években (Mann 1993). Ebből a D-hatalom és 

bizonyos fokig az E-hatalom mind nagyobb koncentrációja következik a felső tisztviselők mikrotalálkozásaiban. 

A 20. század vonatkozásában a szervezetelemzők általában az ellenőrzés szétszóródásáról beszélnek: fent a 

menedzserek ellenőrzésének felhígulása miatt, ami a részvénytulajdonlás és ezen keresztül a pénzügyi koalíciók 

következménye; középen a feladatok növekvő komplexitása és bizonytalansága miatt, amihez a személyzet 

hallgatólagos E-hatalma vagy legalábbis felforgató hatalma (egyfajta negatív E-hatalom) társul; alul pedig a (hol 

növekvő, hol csökkenő kihívást jelentő) szakszervezetek ellenszervezetei és az informális munkacsoportok 

miatt, újabban meg annak az ellentétes trendnek köszönhetően, hogy a szervezetek elektronikus eszközökkel, 

részletekbe menően ellenőrzik a munkások viselkedését (Fligstein 1990; Leidner 1993). Vállalati 

összeolvadások és felvásárlások hullámai követik egymást; ugyanakkor ezzel ellentétes folyamatok is zajlanak: 

részlegek önállósodása, több profitközponttal működő cégek, franchise és kiszervezés; újabban pedig olyan 

cégek laza hálózatainak megjelenése, amelyek „sem piacinak, sem hierarchikusnak‖ (Powell 1989) nem 

nevezhető formában kereskednek a szakértelemmel és a személyzettel. Ha a D-hatalom és az E-hatalom minden 

szervezeti formában állandó volna, akkor összeadhatnánk a parancsláncolatok által történő ellenőrzés közvetlen 

és közvetett szintjeinek változó számát, és nyomon követhetnénk a hatalomkoncentráció emelkedő-süllyedő 

mintáit. A D-hatalom és az E-hatalom azonban kétségkívül nem állandó. Ez nem azt jelenti, hogy nem érdemes 

ilyen mérésekkel próbálkozni, de a mérésnek többdimenziósnak kellene lennie, és valószínűleg igen vegyes 

történeti mintázat lesz az eredménye. 

A D-hatalom, jellegét tekintve mindenütt enyhébbé vált, már ahol egyáltalán előfordul; használata ugyanis 

speciális enklávékba szorult vissza, ahol az „igen, uram!‖ jellegű mikro-engedelmesség bevettnek számít. Az E-

hatalom más történet; létezik néhány igen nagy hierarchia, vagy olyan, amelyik arrafelé található, ahol a 

pénzügyi erőforrások láncolatai és a befolyás más formái széles hullámokként haladnak végig a társadalmi 

hálózatokon, s így néhány egyén valóban hatással lehet milliók élettapasztalataira. A 21. század fordulóján a 

világ kommunikációs iparában zajló átszervezések és összeolvadások, amelyek megavállalkozásokat hoznak 

létre a lap- és könyvkiadás, a tévé, a műholdas műsorszórás, a telekommunikáció, a kábelszolgáltatás és a 

filmipar területén a mind koncentráltabb E-hatalom példájául szolgálhatnak. Mégsem világos, hogy az ilyen 

nagy szervezetek, illetve hálózatok E-hatalma nagyobb lesz-e annál, amekkorával például a 20. század 

fordulójának nagy kapitalista oligopóliumai bírtak. A nagy szervezetek gyakran nagy illúzióknak bizonyulnak, 

már ami azt illeti, hogy mennyire képesek kezükben tartani sorsukat, vagy akár viselkedésüket. A 20. század 

első felének úgynevezett totalitárius diktatúrái papíron teljesen centralizáltnak látszó struktúrákkal rendelkeztek; 

a kommunista szervezetek számára mégis óriási nehézséget jelentett a csúcson hozott politikai döntések helyi 

viselkedésre történő lefordítása (Kornai 1992). A terrorisztikus módszerek alkalmazása nem növelte az E-
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hatalmat a rendszerben, jórészt inkább arra tett kísérletnek látszott, hogy a D-hatalmat a központtól nagyobb 

távolságra is kiterjesszék. 

Korai volna még empirikus következtetéseket levonni ezekből az elméleti megfontolásokból. Mindaddig nem 

fogjuk megtudni, hogy mi történik a hatalomkoncentrációval – még ha mega-összeolvadások mennek is végbe a 

legfontosabb mai iparágakban –, amíg nem kísérelünk meg szituációs mintát venni az ilyen szervezetekben 

működő a D-hatalomból, és nem modellezzük az E-hatalom különböző fajtáit (mennyire jutnak valóban 

érvényre a parancsok és mennyire járnak eredménnyel). Vajon Rupert Murdoch és a hozzá hasonlók örököseiből 

lesznek egy orwelli világ jövőbeli diktátorai; vagy az E-hatalom a nem szándékolt következmények és Perrow 

(1984) „normális baleseteinek‖ szintjén marad; vajon a szervezetek tagjai mind mentesebbek lesznek a 

kényszerektől vagy burkolt manipuláció tárgyaivá válnak? Mindezt még ki kell dolgozni a mikroszituációs 

hatalom tényleges dimenzióinak vizsgálatával. 

Van egy további, ironikus csavar is az E-hatalom koncentrációjának mintázatában. Francis Bacon, aki 

élethossziglani köztisztviselő és szervezeten belüli politikus volt a megszilárduló Erzsébet-kori államban, és 

akinek a pályája a főminiszteri feladat ellátásában jutott tetőpontjára, a saját tapasztalatain merengve 

kijelentette, hogy a hatalom csapda azok számára, akik gyakorolják: „A magas poszton álló emberek 

háromszorosan szolgák: a fejedelem vagy az állam szolgái; a hírnév szolgái; és a feladataik szolgái. Így tehát 

nem szabadok, sem személyükben, sem tetteikben, sem idejüket illetőleg. Furcsa vágy az, amely a hatalom 

elnyerésére és a szabadság elvesztésére, vagyis a mások fölött való a hatalom megszerzésére és a maguk fölött 

való hatalom elvesztésére ösztönöz.‖ ([1625] 1965: 70; magyarul 1987: 45) 

Bacon nem tett különbséget a kétfajta hatalom között; mint a legtöbben, valószínűleg ő is úgy gondolta, hogy a 

hatékonyságra irányuló hatalom és a tiszteletadásra irányuló hatalom egy és ugyanaz. De ironikus 

figyelmeztetése elsősorban azokra illik, akik az E-hatalmat akarják gyakorolni: bele vannak gabalyodva annak a 

szervezetnek a kommunikációs középpontjába, amely felett uralkodni próbálnak, és nem képesek az ellenőrzés 

elveszítése nélkül kilépni a hálózatból. A D-hatalom hanyatlásával párhuzamosan valószínűleg fokozódott az E-

hatalom utáni vágy nemcsak a csúcson, hanem a mostani szervezeti hálózatok kiterjedt középszintjein és 

horizontális szövetségi szerkezeteiben is. A „munkamániás‖ kifejezést azokra használjuk, akik az ilyen pozíciók 

rabjaivá váltak. Az E-hatalom jórészt illúzió, egyszersmind azonban addikció is. 

6.1.5. 1.5 Történelmi változás a szituációs rétegződésben 

A rétegződés uralkodó hierarchikus szemlélete, miszerint olyan szilárd struktúráról van szó, amelyben, a 

hallgatólagos feltételezés szerint a mikro a makrót tükrözi – történelmi örökség. Bourdieu-nél az egyéni habitust 

átható és a gazdasági hatalom mezejét újratermelő gépies kulturális körforgás figyelmen kívül hagyja a 

szituációs interakciót; nem meglepő, hogy kérdőívekkel dolgozó kutató elképzeléséről van szó, aki egyénekről 

gyűjt adatokat, amelyeket azután elvont hierarchikus térben rendez el (ld. különösen Bourdieu 1984: 128–129, 

ahol az adatok a korrespondencia-együtthatók dimenziói szerint vannak elrendezve, hasonlóan a faktorokhoz a 

faktoranalízisben). A felfogás régimódi. Mint a rétegződésről alkotott legtöbb elképzelésünk, ez is Marx korára 

nyúlik vissza, amikor a mikroszituációs valóság a mostaninál sokkal szorosabban kapcsolódott a hatalom- és 

tulajdonmegoszláshoz. Weber nyelvén szólva olyan történelmi korszak volt ez, amelyben az osztályok 

rendekként szerveződtek meg, és az osztályhoz tartozás kategoriális identitást jelentett, voltaképpen a 

legfontosabb társadalmi identitást. Nem egyszerűen azt állítom, hogy történelemben egykor a 

makrostruktúráknak volt uralkodó szerepük, mára viszont a mikroszituációs elrendeződés elvált a 

makroelrendeződéstől. Akármilyen történelmi időszakról legyen szó, a makrostruktúra mindig 

mikroszituációkból tevődik össze. Amit állítok az az, hogy ma a mikroszituációk egészen más feltételek szerint 

rétegződnek, mint amilyenek a 20. század elején vagy még korábban álltak fenn. 

A fő történelmi különbség az, hogy a társadalmak korábban patrimoniális háztartások köré szerveződtek. A 

weberi terminus olyan struktúrára utal, amelyben a fő politikai és gazdasági egység a családi lakóhely, 

kiegészülve szolgákkal, őrökkel, csatlósokkal, inasokkal és vendégekkel. A gazdasági termelés a háztartásban 

vagy az általa ellenőrzött területen zajlik. A politikai és gazdasági viszonyok háztartások közötti szövetségek, az 

uralom a legtöbb katonát összegyűjtő legnagyobb koalícióké. A felső osztály a legnagyobb háztartásfőkből áll. 

Ebben a struktúrában nehéz volt különválasztani a gazdasági osztályt, a politikai hatalmat és a rendi tagságot. 

Általában a legnagyobb háztartásoké volt a legnagyobb tulajdon, ők vonultatták fel a legnagyobb fegyveres erőt 

és gyakoroltak ellenőrzést a legtöbb politikai alárendelt felett; hasonló arányosság jellemezte a kisebb 

háztartásokat is. A megkülönböztetéseket gyakran jogi kategóriákban is megfogalmazták (például arisztokraták 

és közemberek, és néha olyan alkategóriákban is, mint a nemesség különböző szintjei). E rendek elnevezése 

közismert volt; Marx az elsők egyike volt, aki a gazdasági osztályt tekintette alapdimenziónak, ám az osztályt 
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éppen azért tartotta kiemelkedő fontosságúnak, mert a mindennapi élet a tulajdonnal és hatalommal bíró, 

megbecsült háztartásfők köré szerveződött. 

A rendek határait folyamatosan megerősítették és nyilvánossá tették a mindennapi életben. Az embert mindig 

emlékeztették arra, hogy melyik háztartáshoz tartozik, és hogy annak mi a rangja, belülről és kívülről egyaránt. 

A rendhez tartozás kikerülhetetlen volt, minthogy gyakorlatilag nem volt hely az olyan személyek számára, akik 

nem tartoztak valamely ismert háztartáshoz vagy nem álltak annak gazdasági ellenőrzése és politikai védelme 

alatt; az ilyen személyek gyalázatos számkivetettnek, gyakorlatilag nem létezőnek számítottak. A háztartásokat 

egyenlőtlen interakciók jellemezték; voltak, akik parancsokat adtak és akik parancsokat kaptak, tiszteletben 

részesültek vagy részesítettek másokat, attól függően, hogy szolgaként, csatlósként vagy a háztartásfő 

rokonaként mi volt a rangjuk. Az egyéneknek volt mozgásterük a hierarchiában, de csak ha egyik háztartásból a 

másikba költöztek, vagy ha magasabbra kerültek a háztartásuk belső struktúrájában, és közelebbi bizalmi és 

függőségi viszonyba kerültek a háztartás fejével. Még viszonylag magas rangú személyek esetében is 

előfordulhatott, hogy bizonyítaniuk kellett hűségüket és odaadásukat valamely náluk is magasabb rangú személy 

iránt.13 A magas rangú személyeket inasok vették körül, és az egyén rangját általában a kíséretének mérete 

mutatta.14 Ez azt jelentette, hogy a magas rangú személyek (és azok, akik szolgálatot teljesítettek körülöttük) 

állandóan szertartásszerű helyzetben voltak (élethűen dokumentálják ezt XIV. Lajossal kapcsolatban: Lewis 

1957; Elias 1983); a csoportok mindig magas rangú személyek körül alakultak ki, és rájuk fókuszáltak, aminek 

következtében nagyon megsűrűsödtek a rituális interakciók. Az eredmény a fókuszban levő társadalmi 

kategóriák felfokozott társadalmi valósága – sőt eldologiasodása –, ennek következtében pedig a társadalmi 

rangnak és az egyén magas rangú személyekhez való közelségének a messzemenő tudatosulása volt. Mindent 

egybevetve, a mindennapi interakciókat nagyarányú ritualizáltság jellemezte; a rítusok jórészt aszimmetrikusak 

voltak, így egyeseknek több tisztelet jutott, mint másoknak. 

A mindennapi társadalmi interakció jellege mindenekelőtt a patrimoniális háztartás összezsugorodásának és 

megszűnésének köszönhetően változott meg. Az elmúlt évszázadok folyamán ez, több makroszintű fejlemény 

hatására fokozatosan következett be. A centralizált állam felemelkedése a katonai hatalmat kivette a háztartások 

kezéből, a jövedelem beszedésére és a társadalom szabályozására szolgáló kormányzati bürokrácia terjeszkedése 

újfajta szervezeti teret hozott létre: az irodát, amelyben egyének meghatározott célból és korlátozott ideig léptek 

interakcióba egymással. A kategoriális identitásokat az egyes állampolgárok kormányzati listákra történő 

felvétele váltotta fel, amelyek adózási, társadalombiztosítási, oktatási, sorozási és szavazati joggal kapcsolatos 

célokat szolgáltak. A bürokrácia a gazdaság területére is átterjedt, amikor a munkát a háztartáson kívül kezdték 

megszervezni. 

Az, hogy a modern korban az élet magánterületeken, munkahelyeken és a kettő között elhelyezkedő 

közterületeken szerveződik meg, történelmileg új fejlemény. Az interakciófajtáknak ez az új társadalmi 

ökológiája alapjaiban változtatta meg a mindennapi találkozások rituális sűrűségét és a vele járó kategoriális 

identitás-sémákat. A fogyasztás szférája manapság elkülönül azoktól a helyektől, ahol a termelés zajlik és ahol a 

politikai és gazdasági alapú hatalmi viszonyok érvényesülnek. A fogyasztás ma a magánszférában zajlik, vagy 

legalábbis olyan helyzetekben, amelyekben nem tesz szert társadalmilag látható rangra. A mindennapi élet 

súlypontja a fogyasztás területére tevődött át. Ezt erősíti, hogy a fogyasztási cikkeket előállító ipar, beleértve a 

szórakoztatást és az erre szolgáló eszközöket, a gazdaság legnagyobb és leginkább látható részévé fejlődött. A 

folyamat melléktermékeként nőtt a szórakoztatóipar sztárjainak fizetése és jelenlétük egyre általánosabbá vált, 

ellentétben a patrimoniális társadalommal, ahol a szórakoztatók csupán szolgák voltak, akik a nagy háztartások 

támogatásától függtek. A szórakoztatóipar sztárjai a mai kor szent tárgyai, hiszen ők alkotják a figyelem 

egyetlen, széles körben látható középpontját egy olyan magánszférában, amelyben a kapcsolatok alkalmiak 

(azaz rituális jellegüktől megfosztottak), továbbá mentesek a munka és a hatalom viszonyaitól. Azt lehetne 

mondani, hogy a szórakoztatóipar sztárjai, akiket laza, informális stílus jellemez, megfelelő szimbólumok a 

modern fogyasztói tapasztalat sajátosságainak kifejezésére.15 

                                                           
13Például Francis Bacon, aki a Tudor-monarchia magas rangú tisztségviselőinek fia és unokaöccse volt, s maga is magas hivatalt viselt és 
tagja volt az arisztokráciának, igen szertartásos tisztelettel fordult saját patrónusaihoz. A tiszteletadás mintázatát a patrimoniális 

háztartásokban Shakespeare valamennyi darabja, a Csing-dinasztia korabeli kínai regények, s gyakorlatilag a 20. század előtti világ teljes 

leíró irodalma szemlélteti. 
14Hangsúlyos témája ez Shakespeare Lear királyának, amelynek cselekménye arról is szól, hogy hány fegyveres kísérője lehet egy lordnak. 

Stone (1967) bemutatja, hogy az ezzel kapcsolatos küzdelmek folytonosak voltak a korszakban: az állam megpróbálta néhány háztartásbeli 

őrre korlátozni a magánhadseregek létszámát, ezáltal monopolizálva az ellenőrzést a mind centralizáltabb állam részéről, ami a „hadsereg-
forradalom‖ kezdeti szakaszával is együtt járt. 
15A szórakoztatóipar sztárjai kívül állnak a gazdasági osztály és a szervezeti hatalom áramkörein, sőt még a kategoriális rendek hálózatain is. 

Sok pénzük van, de nem vesznek részt olyan tevékenységekben, amelyek a felső osztály pénzügyi áramköreit alkotják. Nincs sem E-
hatalmuk, sem a szó szoros értelmében vett D-hatalmuk. 
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Az egyének ma megválaszthatják, mely szituációkban alakítanak ki érzelmi elköteleződést. 

Munkaszituációjukra irányuló figyelmüket csökkenthetik, hogy inkább magán fogyasztói életükre 

összepontosítsanak. Ez különösen az alárendelt pozícióban levő munkásokra jellemző; Halle (1984) mutat rá, 

hogy a munkások csak a munkahelyükön tekintik magukat a munkásosztály részének, míg otthon nagy 

valószínűséggel a kiterjedt középosztály tagjának tartják magukat. Magas rangú szakértői és menedzseri 

állásokban levő személyek erősebben azonosulnak munkahelyi pozíciójukkal, de amikor leteszik a munkát, ők is 

a fogyasztás anonim világába lépnek be. 

Az egyéni privátszféra megnőtt, részben a fogyasztás magánvilágának elkülönülése miatt, részben pedig azért, 

mert a vagyoni szint emelkedése lehetővé tette, hogy maga a háztartás is külön terekre tagolódjék. Még az 

arisztokraták palotáiban sem volt külön szoba alvásra, mosakodásra vagy öltözködésre; még rendkívül 

személyes fizikai tevékenységek is szolgák és kísérők jelenlétében zajlottak. A gazdagok körében a magán 

hálószobák és öltözőfülkék az 1700-as években jelentek meg és az 1800-as években terjedtek el; ekkortól a 

lakóépületekbe folyosókat iktattak abból a célból, hogy más szobák érintése és lakóik háborgatása nélkül 

lehessen az egyes szobákba belépni (Girouard 1978). A 20. század közepén ezt a fajta lakóhelyet, amelybe 

fürdőszoba is tartozott, mindenki számára normálisnak tekintették. A mindennapi élet anyagi körülményeiben 

bekövetkezett változások tették lehetővé az emberek túlnyomó többsége számára a színpadi és a színfalak 

mögötti tér goffmani megkülönböztetését. Ez az egyik oka annak, hogy az egyéni hírnév miért lett fontosabb a 

kategoriális identitásnál. 

Habermas (1984) kifejezése, „az életvilág gyarmatosítása‖ pontatlanul jellemzi a modern történelem főáramát. 

Megfelel az állami beavatkozás trendjének, az állami bürokratikus szervek által az egyénre rótt mind több 

kötelezettségnek, ami együtt járt a patrimoniális háztartást körülvevő határok áttörésével. Ugyanakkor 

Habermas érvelése nem veszi figyelembe a társadalmi szituációk tényleges mintázatát. A patrimoniális háztartás 

a napi tapasztalat szintjén konkrét és gyakran elnyomó módon alakította a gazdasági és politikai viszonyokat. 

Az állami beavatkozás felváltotta és felbomlasztotta a patrimoniális struktúrákat, de a kormányszervekkel való 

érintkezés a tényleges tapasztalat szintjén rendszerint kis töredékekben zajlik, és nem jelent folyamatos 

nyomást; a velük való kapcsolat személytelen bürokratikus viszonyokban jön létre, amelyekben alig van valami 

a társadalmi kategóriákat eldologiasító rituáléból vagy büszkeséggel és megszégyenüléssel járó tiszteletadásból. 

A mai társadalmi struktúra olyan élettapasztalatot eredményez, amelyben az egyének többsége legalább 

időszakosan, s néha egészen hosszú ideig is szituációs távolságot képes tartani a makrostrukturális viszonyoktól. 

Luhmann ([1984] 1995) úgy írta le a strukturális változást, mint a rétegződés által szervezet társadalom felől a 

funkcionális specializációk által szervezett társadalom felé történő elmozdulást. Ez megfelel annak a 

változásnak, amelynek során hanyatlásnak indul a patrimoniális háztartás és a mindennapi interakció elválik a 

tulajdon és a politikai/katonai hatalom mindenütt jelen való tapasztalatától. A rétegződés azonban nem tűnt el 

minden tekintetben; a gazdasági erőforrások makro-eloszlása egyenlőtlenebb, mint valaha. Mikroszinten pedig, 

nemcsak kormányzati és gazdasági szervezeteken belül, hanem a köztereken is továbbél a szituációs hatalom. A 

idevágó hétköznapi tapasztalatok közül a legáltalánosabbak a biztonsági őrökkel, légi utaskísérőkkel, 

jegyellenőrökkel, rendőrjárőrökkel és más bürokratikus kistisztviselőkkel való találkozások. Ezeknek a 

kistisztviselőknek meglehetősen korlátozott szituációs hatalmuk van, és inkább hátráltatni vagy feltartani 

képesek az embereket, mint hatékonyan ellenőrizni a viselkedésüket; egyfajta erősen helyhez kötött, negatív E-

hatalommal bírnak, D-hatalommal viszont alig, hiszen kevés megbecsülésben vagy tiszteletben van részük. Az 

ilyen helyzetek eltérnek a korábbi történelmi tapasztalattól; a patrimoniális háztartásokban még a fegyveres őrök 

is rendkívül rang-tudatosak voltak, és ritkán vagy soha sem engedték volna meg maguknak, hogy hátráltassanak 

egy társadalmilag fölöttük álló személyt. Még az átmeneti időszakban is, amikor a patrimoniális háztartások már 

kezdtek eltűnni, de az osztályalapú státusz-identitások még széles körben elismert kategóriák voltak, a rendőrök 

úgy cselekedtek, mintha az alsóbb rendbe tartoztak volna, és udvarias tiszteletben részesítették a „nemesnek‖ 

tekintett személyeket. A rendőröknek és más szakosodott bürokratikus tisztviselőknek tehát megnőtt a szituációs 

hatalma, hiszen már semmi sem készteti őket arra, hogy tiszteletet tanúsítsanak bármely kategoriális identitással 

szemben. 

6.1.6. 1.6 Metaforák 

A hierarchikus képzetek helyett a mai szituációs tapasztalatok horizontális-térbeli ábrázolására van szükség. A 

mostani élet ókori vagy középkori pikareszk történetre emlékeztet. Ezek a kalandos történetek arról szóltak, 

hogy mi történik, ha az egyén elhagyja otthonát, kimerészkedik a patrimoniális háztartásból, ahol meghatározott 

helye van a társadalmi rendben. Amikor Odüsszeusz vagy az argonauták elhagyják otthonukat, vagy Malory és 

Spenser lovagjai a kastélyukat, olyan világba kerülnek, amelyben gazdasági és politikai helyzetüknek kevés 

vagy semmilyen hasznát nem veszik. Legvadabb kalandjaikban a rendi struktúrán kívülre merészkednek, ahol 
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már nincs kategoriális identitásuk azok szemében, akikkel érintkeznek; legjobb esetben is harci vitézségük vagy 

ravaszságuk személyes híre juthatott el azokhoz, akikhez ellátogatnak. 

A modern ember köznapi tapasztalatai jórészt hasonló jellegűek. Bizonyos fokig nekünk is megvan az otthoni 

bázisunk, olyan hálózatok, amelyeken belül személyesen ismernek bennünket, beleértve bizonyos foglalkozási 

vagy készség-gyakorló közösségeket is, amelyekben az emberek valamelyest tisztelettel bánnak azokkal, 

akiknek rangjuk van. Ezek azonban rendkívül sajátos, lokális régiók, s amit ott kapunk, nem visszük magunkkal 

társadalmi kapcsolataink többségébe. Hálózataink makro-kapcsolatai már nem fontosak; szituációk tömegén át 

vezet az utunk, amelyekben alig van valami, ami szolidárissá tenne azokkal az emberekkel, akikkel találkozunk, 

vagy tiszteletet ébresztene, vagy amiből hatalom származhatna, azt a fajta hatalmat kivéve, amit a leginkább 

kézzelfogható módon hozunk magunkkal. A különlegesen erős és sportos, fenyegető, jóvágású vagy szexi, 

gyorsszavú, szellemes, vagy egyszerűen csak hangoskodó emberek fel tudják hívni magukra a figyelmet, és 

néhány pillanatra talán a helyzet uraivá válhatnak. Akikből feltűnően hiányoznak ezek a tulajdonságok, azok 

szituációs értelemben alávetettekké válhatnak. Strukturálisan azonos helyzet az, hogy vajon Odüsszeusz túljár-e 

a Küklopsz eszén, vagy hogy sikerül-e Iászónnak megszereznie az aranygyapjút, annak köszönhetően, hogy a 

király lánya beleszeret. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a társadalmi osztály háttér-erőforrásai nem 

segíthetik az egyént a szituációs manőverezésben. Ám az erőforrásokat át kell alakítani valamivé, ami közvetlen 

szituatív benyomást kelt. Ha sok pénz van nálad, akkor kiszolgálnak ugyan (bár nem feltétlenül udvariasan) egy 

drága étteremben, de akár ki is rabolhatnak miatta; lehetsz mégoly fontos ember egy adott szakmában, vagy 

lehet nagy hatalmad valamilyen szervezetben, mit sem érsz vele, ha a társadalmi világ más részeire utazol. 

James Joyce dolgozta ki a hasonlatot: mai Ulyssese 1904-ben, kicsiny hírnévmorzsákat, szolidaritást és 

ellenségességet bezsebelve utazgat Dublin városi hálózataiban. Joyce leírása túlzottan az átmeneti időszakot 

veszi célba, kisvárost mutat be, amelyben a hírnév hálózatai még meglehetősen kiterjedtek. Ha ezeket a 

hálózatokat kicsiny családi és foglalkozási enklávékra zsugorítjuk, és hozzávesszük a mindenre kiterjedő 

szórakoztató tömegmédiát, az iparilag gyártott sztár-figurák ismerősnek tűnő hírnevével – akkor megérkeztünk 

mai világunkba. 

Jobb metafora volna talán az országút, különösen az államközi autópálya. Itt formális egyenlőség uralkodik; 

minden autó egyenlő, ugyanazok a törvények érvényesek rájuk, és szituációs szempontból rendszerint a 

civilizált viselkedés valamilyen, igen laza szabályrendszerét követik (nem vágnak be mások elé, és nem tartanak 

fel másokat). Akárcsak a gyalogosforgalom goffmani modelljében (1971), az autóvezetők is főleg azért kísérik 

figyelemmel egymást, hogy tartsák a távolságot; a szemkontaktust, még ha lehetséges volna is (közlekedési 

lámpáknál, vagy mikor a kocsik párhuzamos sávokon haladnak), általában kerülik, a gesztusok igen ritkák. Az 

udvarias figyelmetlenség az uralkodó szokás. 

Az országút szituációs egyenlősége általában a motivált közömbösség, nem a szolidaritás vagy az ellenségesség 

egyenlősége. Egyértelmű kivételt képeznek ez alól a rendőrautók, amelyek a megkülönböztető fény- vagy 

hangjelzés formájában tiszteletet várnak el, és maguk megszegik a másokra kényszerített szabályokat 

(sebességhatár, záróvonal átlépése, stb.). Egy egyszerű viselkedési kritérium alapján – ki milyen jármű elől tér 

ki – a rendőrautók az utak királyai. Van azonban tisztán szituációs dominancia is. Ez valamennyire összefügghet 

tisztán fizikai tulajdonságokkal: a drága, gyors kocsi uralkodik a szokványos autók felett, mert lehagyja őket; 

leplezetlen tisztelet fejeződik ki abban, ahogy az országút domináns haladási sávját elfoglaló kocsi elől kitér a 

többi autó, amikor közeledni látják.16 A szituációfölötti erőforrások, főleg a pénz, átalakíthatók olyan anyagi 

javak birtoklásává, amiknek a segítségével valaki képes lehet uralkodni az országúti szituációs találkozások 

felett. A kicsi, öreg vagy rosszul karbantartott kocsik, amelyek valószínűleg szegények birtokában vannak, az út 

szélén döcögnek, és gyakorlatilag az összes nagyobb és gyorsabb autóval szemben tisztelettudóan viselkednek. 

Ebből látható, hogy a gazdasági hatalom bizonyos fokig szituációs dominanciává alakítható át, a politikai 

hatalom viszont egyáltalán nem alakítható át az országúton (hacsak valaki nem kormánytisztviselő rendőri 

kísérettel, vagy maga is rendőr). A dominancia azonban nem szigorúan a gazdasági osztály függvénye; 

kamionsofőrök néha szituációs uralmat gyakorolnak, különösen viszonylag rendőrmentes vidéki utakon, 

járművük puszta méretei révén erőszakolva be magukat a fő sávba. Van azonban a dominanciának egy 

emergens, teljesen szituációs fajtája is azoknál az autóknál, amelyek megelőzik a többieket és tiszteletadásra 

kényszerítik őket (bár néha versengés folyik akörül, hogy ki halad ki előtt, s hogy kiből lesz az utak hőse). A 

nagyjából egyforma gyorsulású kocsik közül némelyeket olyan személyek vezetnek, akik agresszivitásukkal 

elijesztik a többiek zömét. Előfordulhat, hogy egyes egyének (vagy akár egyének kategóriái, például a 

tinédzserek) másoknál inkább válnak az „utak elitjévé‖, s ebben akár még az a szituációfeletti ismétlődés is 

benne lehet, amit „személyiségvonásnak‖ szoktak nevezni. Abban a vonatkozásban azonban a vezetők nem 

                                                           
16A szerző ezt mindkét oldalról megfigyelte, s egyszer talán etnográfiai elemzést tesz közzé az országúti vezetőről. Vezetőkkel készített 

interjúk elemzéséhez, amely az abból eredő frusztrációjukat hangsúlyozza, hogy önálló cselekvőként képtelenek kommunikálni másokkal, 
akik gátolják őket, ld. Katz 1999. 
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kategorizálhatók egyértelműen, hogy kik a különösen dominánsak vagy a különösen alávetettek; az is meglehet, 

hogy az utakon tapasztalható dominancia epizodikus és átmeneti jellegű, ami abból fakad, hogy vezetők adott 

alakzatán belül, adott időben, a vezetésből fakadó érzelmi energia adott módon halmozódik fel vagy használódik 

el. 

Azok a kategoriális identitások, amelyek újra és újra valóságosan megélt, mindenki által látható rituálékhoz 

kapcsolódó közösségeken alapulnak jórészt eltűntek. A nyomukban az egyéni hírnév maradt, ami általában 

csekély társadalmi karizmát hordoz, nagyrészt hiányzik belőle a társas érzelmek manája, amely felkelti a vágyat 

az érintkezésre, vagy a hajlandóságot a tiszteletadásra; a hírnév, a nyilvánosság egészéhez képest általában csak 

igen korlátozott hálózatokra szorítkozik. A rendi identitás kevés, még most is látható jegyeinek egyike a faj; 

ennek köszönhető, hogy a faj mint társadalmi kategória annyira képtelen feloldódni a köztereket jellemző 

udvarias figyelmetlenség egalitarizmusában. Már nyoma sincs a legtöbb olyan helyzetnek, amelyben az 

osztályalapú rendek valóságos léttel bírnának, azok pedig, amelyek megmaradtak, a magánszférába húzódtak 

vissza, ahol a tagság nyilvános jelvényei már nem léteznek. Paradox módon hiába találhatók fekete bőrű 

amerikaiak az osztályszerkezet minden pontján, annak következtében, hogy az osztálykülönbségek nem kapnak 

nyilvános elismerést, az összes fekete egyetlen, rituálisan kirekesztett kategóriába kerül. A társadalmi mobilitás 

az anyagi fogyasztás és az életkörülmények terén előrelépést jelent, ugyanakkor nem jár már együtt nyilvános 

tisztelet vagy státusz kivívásával. A fekete bőrű amerikaiaknak ma valószínűleg jobban menne a sora, ha 

erősebb volna az osztálytudat; az osztálykategóriák segíthetnének megszüntetni a faji kategóriákat, és a 

mindennapi élet rituális dinamikájában megnehezítenék a kategoriális kirekesztést és diszkriminációt. 

A mai élet makro-intézményi minták hajtóerején alapuló trendje a másik irányba tart. Mindinkább olyan 

világban élünk, amelyben a hatalom csak speciális szervezetekben működik, és senkinek nem tesz a fejére 

glóriát; ebben a világban a gazdasági osztálynak jórészt csak akkor van jelentősége, ha a pénztermelő 

cserefolyamatokon belül maradunk, és az a kevés mikroszituációs előnye, ami van, abból fakad, hogy pénzt 

fektethetünk az anyagi fogyasztásba, és ezáltal könnyebben válhatunk a szemtől-szembeni helyzetek uraivá; 

ebben a világban a kategoriális hírnév jórészt megszűnt, a személyes hírnév pedig – a szórakoztatóipar 

sztárjainak mesterséges hírnevét leszámítva – csak korlátozott hálózatokban terjed. A nagy kivétel a faji 

hovatartozás lehet, hiszen az alsó osztályhoz tartozó feketék utcai találkozásainak szituációs rituáléja igencsak 

eltér az uralkodó társadalom nyilvános középosztálybeli rituáléjától. Egy olyan világban, amelyben a legtöbb 

rendi struktúra, a közösségek között húzódó rituális határok döntő többsége láthatatlan, a fekete utcai kultúra a 

legláthatóbb rituális határ. A nyilvánosság, amelyet – negatív és pozitív értelemben egyaránt – a hír- és 

szórakoztató média teremt meg a számára, a premodern társadalom rendi szerveződésének utolsó maradványává 

teszi: a patrimoniális viszonyok strukturálisan egyenértékű megfelelőjévé a személytelen bürokrácia és a 

priváttá vált hálózatok világának közepén. 
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7. Tardos Róbert: Foglalkozás, miliő, 
kapcsolathálózatok: külön világok?1 Egy tipológiai 
kísérlet körvonalai 

7.1. 1. Egy tipológiai kísérlet körvonalai 

7.1.1. 1.1 Elméleti előzmények 

Rétegződés és foglalkozásfelfogások hagyományos és új megközelítésben 

A közelmúltban megjelent Társadalmi metszetek című, a hazai társadalom mai tagoltságával foglalkozó 

tanulmánykötet szerkesztői bevezetője2 nem minden alap nélkül szólt paradigmaváltás szükségességéről az adott 

területen. Az elmúlt fél évszázadban végbement individualizációs és globalizációs tendenciák - minden 

idevonatkozó fenntartás mellett - valóban világszerte átstrukturálták a differenciálódás különböző vonatkozásait. 

Gyengítették a hagyományos nagycsoportok szerkezetét és választóvonalait, egyben a továbbra is fennálló - 

                                                           
1A felvételre a 43747. számú Interszekció-konszolidáció és kulturális tömbök a magyar társadalomban OTKA-kutatás keretében, az MTA-

ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport égisze alatt és lebonyolítói apparátusának segítségével folyt le. 2008 tavaszán-nyarán a 
DKMKA Magyar Választáskutatási Program Részvétel és Képviselet kutatásának egy részmintáján újbóli felvételre kerülhetett sor a 

kialakított tipológia finomítása, újabb kontrollja és tartalmi felhasználása céljából. A cikk eredeti megjelenési helye: Századvég, új folyam, 

50. szám, 5-50. old. 
2Lásd Kovach 2006, illetve ezen belül Kovách Imre tanulmányát. 
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bizonyos vonatkozásokban még jelentősebbé is vált - társadalmi egyenlőtlenségek átláthatóságát. Az elmúlt egy-

két évtized tapasztalatai nem egy szerzőt3 arra a következtetésre késztettek, hogy a szóban forgó differenciációs 

csomópontok, sőt az ezek alapjául szolgáló foglalkozás/munkajelleg-mozzanatok nagyrészt jelentőségüket 

vesztették. Amennyiben valóban úgy áll a dolog, ahogy az említett elemzők minden ellenérvvel szemben 

állítják, akkor ez önmagában is arra utal, hogy gyengült az az - akár pozitív, akár negatív azonosuláson alapuló - 

kohéziós erő, amely a csoportokat, a mikro-szinten túlnyúló tágabb közösségeket kollektív cselekvésre, érdek- 

vagy értékidentitáson alapuló együttes mobilizációra késztetheti. 

Főleg a német nyelvterület szociológiájában került az elmúlt negyedszázadban előtérbe az életstílus-, 

miliőfogalom a nagycsoportok korábbi változatai helyébe. Talán erősebben, mint másutt, a kiindulópont a 

munka világának háttérbe szorulása, s a szabadidő, a fogyasztás szférájának térhódítása volt. A múlt század 

utolsó évtizedeiben jelentősen megnőtt a szabadon rendelkezésre álló idő és jövedelem, s eközben egyre többen 

kerültek át a munkapiacon foglalkoztatottak halmazából a tanuló- vagy (a zömmel idős, de számos szabadidős 

szolgáltatás terén frekventáltabbá vált) inaktív kategóriákba. Különösen sokat mondó a vonulat egy jelentős 

csomópontjában Schulze „élménytársadalom" fogalma.4 Tipológiája a társadalmi-demográfiai háttérváltozók 

sorában az iskolázottsági és életkori/generációs tényező mellett egy másik metszetben szabadidős 

tevékenységeket és színtereket, médiafogyasztási és kulturális ízlésmintákat emelt ki. A foglalkozás vagy más 

gazdasági jellemzők, illetve a munkatevékenységek és azzal összefüggő ismérvek nem fordultak köztük elő. 

A hagyományos rétegképző ismérvek, ezen belül a foglalkozás mozzanatának háttérbe szorulása a hazai 

szociológiában sem új keletű. A nyolcvanas évek első felében végzett nagyszabású struktúra- és réteg-

ződéskutatás egy olyan többdimenziós modellre épült,5 amely dimenziók közt a státuscsoportok 

meghatározásában a foglalkozással, munkahelyi, munkapiaci érdekérvényesítéssel kapcsolatos mozzanatok csak 

viszonylag kis szerkezeti súlyú tényezőcsoportot képeztek a több mint féltucatnyi összetevőt tartalmazó 

együttesen belül. Ezeknél a kulturális-életmód és a fogyasztási státustényezők jutottak jelentősebb szerephez.6 

Bizonyos értelemben hasonló kiindulóponton alapult Angelusz Róberttel végzett Kulturális-Interakciós 

Rétegződés kutatásunk,7 amely programszerűen helyezte fókuszába az - egyébként kétségbe nem vont gazdasági 

mozzanatokon túl - a relációs kiindulópontokat olyan kommunikációs és mentális-habituális alapelemekkel, 

mint a kapcsolathálózati erőforrások és tudásstílusok. 

Mivel közel két évtized múltán, 2005-ben végzett újabb vizsgálatunk több vonatkozásban replikatív jellegűnek 

tekinthető, és a jelen tanulmány is számos elemében annak nyomán halad, a címben felvetett kérdés a 

foglalkozási tényező bizonyos kiemelésével talányosnak tűnhet az olvasó számára. Valóban, az akkori 

elemzések középpontjában, a kialakított tipológiák élén az említett kulturális-interaktív vonatkozások álltak. A 

foglalkozás tényezője voltaképpen egy mellékszálon a foglalkozási network-presztízs egy sajátos 

meghatározásával jelent meg, igaz, ez a szál a kutatás egyik legérdekesebb elemét képezte.8 A címben szereplő 

fogalmak közül az akkori hangsúly mindenképp a másik két mozzanaton, a miliőn és a kapcsolathálózaton volt. 

A network- megközelítés a tudásstílusokkal párban a kutatás egyik alappillére, és kontextuális-szubkulturális 

összefüggéseivel a miliők szerepe is hangsúlyos volt. A nyolcvanas évek második felében végzett felvételek két 

hullámának kérdőíve a Miliők és Stílusok elnevezésre hallgatott. 

Mi vezetett mégis bizonyos hangsúlyváltáshoz? Alighanem legfontosabb tényezőként a menet közben 

felhalmozódott tapasztalatok. Az említett Schulze-féle „élménytársadalom" elképzelés itt akár cezúraként 

említhető. Míg a tipológia hangsúlyos elemei arra utaltak, hogy a korabeli német (nyugat-európai) társadalom 

meghatározó csoportjai nagy lépést tettek nem csupán a fogyasztás, de - a munka világának kötöttségei és a 

külső meghatározottságok felől - az önmegvalósítás és a kötetlen rekreáció irányába. Kelet és Nyugat 

különbsége - az alapul szolgáló koncepció és kutatási program minden vonzereje ellenére - ma is óhatatlanul 

megjelenő szkepszis forrása. Ahogyan idevágó vizsgála- tok9 adatai is jelzik, ez a területi-történeti különbség 

                                                           
3Lásd például Clark-Lipset 1991; Pakulski-Waters 1996. A tapasztalatok - nem minden vita nélkül - a tagoltság korábbi alapelemeinek, 

mindenekelőtt az osztály-; réteg hovatartozás kulturális és különösen politikai - így a választói magatartásban kifejeződő - szerepének 
mérséklődését mutatták. 
4Schulze 1992. 
5Kolosi 1987. 
6Egy ilyen hazai alkalmazásra lásd Fábián et al 2000. 
7Kiinduló elgondolásairól lásd Angelusz-Tardos 1991. 
8A foglalkozási networkpresztízs ilyen koncepciója a kapcsolati személyek foglalkozási státusa és más dimenziójú presztízspozíciói közti 
összefüggésre épült egy iteratív eljárás keretében. Például ez a típusú elemzés mutatott rá egy, a szokásos értelemben nem magas presztízsű 

foglalkozási csoport akkoriban magas centralitáspozíciót megjelenítő közbülső-közvetítő kapcsolathálózati pozíciójára (lásd Angelusz-

Tardos 1991). 
9Így Vester 1995. 



 VII. TÚL A RÉTEGZŐDÉSEN?  

 495  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

nagyon élő hatás magán a német terepen belül is. Ha ez a felismerés10 meglehetősen durva stimulus is, 

orientációs szerepe nem lebecsülhető. Ha már a szóban forgó elméleti gondolatkör több vonatkozásban 

egymással is vitázó reprezentánsai közül kellene választanunk, mai viszonyainkhoz inkább a becki 

„kockázattársadalom" állhat közelebb, sőt jelen pillanatban úgy tűnik, ez a megállapítás inkább áll, mint 

korábban.11 (Tegyük hozzá, ami a hagyományos csoportismérvek, a foglalkozási rétegek, munkajellemzők 

szerepét illeti, az utóbbi irány sem éppen erre hangolt, de ezt a mellőzést inkább csak tendenciájában 

tartalmazza.) 

A foglalkozás differenciációs szerepének kétségessé válása nem független a kezelésében megmutatkozott 

bizonyos sematizálódástól. Részben azzal összefüggésben, hogy a statisztikai hivatalok különböző közpolitikai 

célok szolgálatában hagyományosan a különféle foglalkozási klasszifikációk első számú letéteményesei, egyben 

az ezzel kapcsolatos tradíciók őrzői is, ezekben a számbavételi gyakorlatokban gyakran a hivatali 

rutinszempontok dominálnak. Jelentős mértékben a kutatási gyakorlattal való - változó mértékű - kontaktus 

függvénye, hogy menynyire reflektálnak például azokra a folyamatos eltolódásokra, amelyek az egyes szűkebb 

vagy tágabb kategóriák belső átrétegződése, összetételének szociális átrendeződése - emelkedése vagy 

süllyedése - nyomán jön létre.12 Bár a nemzetközi gyakorlatban az elmúlt időszakban leginkább befolyásos, 

úgynevezett EGP-típusú foglalkozási csoportosítás13 kutatási háttere eleve adott, a klasszifikációs profilvesztés 

említett tendenciái ezt a vonulatot sem hagyták érintetlenül. Programatikusan osztálysémaként manifesztálódik, 

és több eleme valóban a gazdasági vonatkozások, tulajdoni elemek s nem utolsó sorban alkalmazási jellemzők 

fokozott figyelembe vételét tükrözi. Mégis a tipológia élét jelentősen csorbítja például az a tény, hogy annek 

élén, a hierarchia csúcsán egy létszámában jelentősen felduzzadt (számos európai országban a felnőtt népesség 

mintegy egyötödére kiterjedő), jellegében meglehetősen heterogénné vált, úgynevezett service class foglal 

helyet. A foglalkozási klasszifikáció korszerűsítésének azok a hazai törekvései, melyek a statisztikai 

számbavétel hagyományos szempontjai és a fenti vonulathoz kapcsolódó nemzetközi egységesítési törekvések 

mellett az életstílus, fogyasztás szempontjainak irányába is nyitni kívánnak,14 ezeket az új elemeket - bizonyára 

nem utolsó sorban az előbbi keretek adta kötöttségekkel összefüggésben - inkább külső, kiegészítő tényezőként, 

mint konstitutív elemként tudták a modellbe kapcsolni. Tegyük hozzá, ez sem mellékes hozzájárulás akár a 

nemzetközi kutatási gyakorlat főáramához való kapcsolódás, akár a munkamegosztás alapú hazai rétegző-

déskutatás Ferge és Andorka névvel fémjelzett - és mint még szólok róla -, ma sem mindenben meghaladott 

hagyományai szempontjából. 

Azonban a nemzetközi irodalom valóban szolgált az elmúlt évtizedekben néhány olyan megközelítéssel, amely 

a foglalkozás kérdéskörét új megvilágításba helyezte, ha nem is feltétlenül a rétegződéskutatások főáramából.15 

Elsőként Abbott hivatásokról, értelmiségi pályákról szóló monográfiáját említeném, amely egyfajta 

népességökológiai szemlélet jegyében a foglalkozási csoportok mint adottságok helyébe azok fel- és leépülését, 

a foglalkozási csoportok viszonylatrendszerében elfoglalt pozíciók sokdimenziós alakulását helyezte 

középpontba.16 A tanulmányomban vázolt modell szempontjából is igen tanulságos az a háromdimenziós 

tipológia, amely az egyes foglalkozási csoportokat az alapjukat képező tevékenységek (1.) tartalmi 

kikristályosodottsága, kontúrosabb vagy halványabb körvonalai; (2.) az őket alkotó személyi állományok kisebb 

vagy nagyobb fluktuációja; (3.) identifikációs szerkezeteik kiér- leltsége alapján tipizálja.17 

Az Abbott által első helyen vizsgált értelmiségi csoportokon belül a professzionalizáció magasabb szintjét 

megjelenítő hivatások az előbbi ellentétpárok első tagjával jellemezhetők. Valójában azonban a képzettség 

alacsonyabb szintjein is relevánsak ezek a megkülönböztetések az egyes foglalkozási csoportok, szakmák 

szerveződési vázának kikristá- lyosodottságát, korporatív jellegének megformáltságát tekintve. Ahogy előbbi 

vonatkozásokban beszélhetünk az orvosoktól a mérnökökig vagy az ügyvédektől az építészekig tágabb vagy 

szűkebb hivatási csoportokról (de a területre lépés és maradás feltételeit minden esetben pregnánsan 

                                                           
10Ez a felismerés nagy körvonalakban, a munka diszkrecionális vagy kényszerű jellegének, a foglalkozási viszony meglétének vagy éppen 

hiányának, az ilyen tevékenységek színterének esetünkben ma is aligha kétséges analitikus jelentőségére figyelmeztet. 
11Beck 2003. 
12A hazai kutatási gyakorlatban e kérdés vizsgálatára lásd Kovách-Róbert 1984. 
13 Lasd Erickson–Goldthorpe 1992. 
14Lásd így Bukodi 2006. 
15Azonban itt is megjegyezhetjük az amerikai kutatási gyakorlatból (Hout-Manza- Brooks 1999.) - a munkajelleg, skillek, tudásstílus 

szempontból valóban fontos - menedzseri és professzionális (szakértői, szakértelmiségi) kategóriák megkülönböztetését. Egyebek közt a 

választói magatartás fogyatkozni látszó magyarázatát is új stimulusokat adott (persze a hierarchikus, szervezeti-vezetési szempont ilyen 
kiemelése kifejezett újdonságnak mégsem tekinthető az ilyen tipológiák kutatási előzményeit tekintve). Míg Erik Wright - részben 

foglalkozási alapú - osztálymodellje (1985) a tulajdon mozzanatának újbóli kiemelésével valóban újdonságot hozott, a foglalkozási 

tartalmak, stílusjegy szempontjából már kevesebbet mond. 
16Abbott (1988) e csoportok közti határok definiálásának meghatározó szerepét, az őket alkotó és időben folyamatosan fluktuáló népességek 

készségeinek, erőforrásstruktúrájának változó profilját - mint az egyes csoportok pozíciójára jelentősen visz- szaható tényezőket - vizsgálja. 
17Egyáltalán az adott tevékenységterület meghatározott, a köztudatban is akként elismert hivatásként, szakmaként való elismertetése vagy 
annak hiánya alapján tipizál. 
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meghatározó kritériumegyüttesekről), úgy az utóbbiaknál is a szakmai megformáltság hasonló jegyei integrálták 

például a nyomdászokat és a fémmunkásokat, a postásokat és a kereskedőket. Azonban korántsem beszélhetünk 

arról, hogy ezeknek a korporatív határvonalaknak a pregnáns jellege feltétlen erőforrástöbbletet jelentene a 

szóban forgó foglalkozási csoportok oldalán, sőt e modell elméleti érdekessége épp ezzel a körülménnyel 

kapcsolatos. Így például, bár a modern menedzseri státusok javarészt meghatározott (MBA-jellegű) képzésen 

alapulnak, integrációs fókuszukat inkább szervezeti hovatartozásuk jeleníti meg, mint ez a fajta szakmai 

közösség. Alighanem még kevésbé azok a szakterületek - a műszakitól a kulturális menedzsment konkrét 

helyszíneiként -, amelyekhez tevékenységi lekötöttségük az adott pillanatban éppen kapcsolja őket. 

Hasonlóképp: nem egy új tevékenységi területen - legyen szó médiáról, a digitális szféra megannyi 

specializációjáról vagy éppen ezeknek különböző hagyományos területre való behatolásáról -, a helyzeti előny 

forrása többnyire épp az aktuális konstelláció az adott területen adodó piaci rés nyújtotta lehetőségek 

kiaknázása. S mire az adott tevékenységi terület jelenléte a köztudatba is átmenne, esetleg máris egy újabb 

tevékenységi iránynak adja át a helyét, „avantgárd" művelői hasonló átáramlásával egyetemben. 

Végső soron a szakmai beágyazottság integratív előnyei állnak szemben azokkal a másik oldalon jelentkező 

pluszokkal, amelyeket az időről időre változó új konstellációkhoz történő alkalmazkodás, a nyomában megnyíló 

új pozíciók elfoglalása jelent. (A szakmai beágyazottság a későbbiekben bevonandó network-terminológiával: az 

adott csoportszinthez kapcsolódó homofil jellegű társadalmi tőke.) Az előnyöknek és hátrányoknak az 

egyenlege természetesen maga is területspecifikus, ami azt is jelenti, hogy bizonyos területek eleve jobban, 

mások kevésbé kötődnek a foglalkozási csoportok hagyományos formavilágához. Mivel ez utóbbi - porózusabb 

körvonalakkal, inkább tágabb szemléleti közösséggel, mint meghatározott érdekkifejezéssel és azokat szolgáló 

apparátusukkal jellemezhető - csoportosulások nagyobb részt az újabb szférák táján sűrűsödnek, és a 

megfigyelői szemlélet hajlamos az új típusú jelenségek pregnánsabb kiemelésére, ez egyben azt a mellőzést is 

magyarázhatja, amely a foglalkozási differenciáció jelentőségével szemben az elmúlt évtizedek 

társadalomkutatásának jelentős vonulataiban megnyilvánul. 

Abbott a későbbiekben egyre inkább a - csírájában a vázolt analitikus paraméterekben is benne foglalt - 

dinamikus problémák, a statikusnak tekintett strukturális modellek helyett a folyamatszerű összefüggések felé 

fordult, és változóira nem épített valamilyen blokkszerű rétegződési tipológiát. A rétegződéskutatások területén 

- sajátos módon az osztályproblematikáról,  az osztályfogalom további létjogosultságáról vagy ennek hiányáról 

folyó vita kapcsán - Grusky és Sorensen fejtette ki sajátos elképzelését kifejezetten egy interaktív jellegű 

foglalkozási modellt vizsgálva.18 Elismerve, hogy a hagyományosan alkalmazott nagycsoport/osztálytipológiák 

ma már sok esetben tartalmukat vesztett konstrukciók, ezek helyett a foglalkozási mikroalapokról történő 

építkezést, a valóságos integratív csomópontokként működő foglalkozási közösségekből való kiindulását 

ajánlották egy lehetséges jövőbeli osztály- modell alapjaként, legyen szó akár több száz ilyen 

mikroentitásról.19Túl a weberi társadalmi osztályfogalom rekonstrukciójára irányuló rokonszenves törekvésen, a 

kritikusok számára az egyik legkézenfekőbb felület a valóságos kohézióval rendelkező nagyszámú foglalkozási 

csoport kezelhetősége, illetve az aggregálás nehézsége volt (kétségtelen, egy kezelhető tipológia elemeinek 

száma inkább a féltucathoz, mint a tucatnyihoz állhat közel, s itt ehhez képest nagyságrenddel különböző 

alapkomponensekről lehet szó.) De az a probléma is felvethető, amely Abbott analitikus sémája nyomán 

világosan látható: bizonyos foglalkozási területek (ma már) nem rendelkeznek a Grusky által feltételezett 

interaktív-kohéziós erővel. Bár a koncepció fontos stimulus a foglalkozásfogalom tartalmi újraértelmezése 

irányában, tipologikus realizálása egyelőre láthatóan nehézségekbe ütközik. Viszont ebben az ösz- szefüggésben 

érdemes kiemelni az interakciós vonatkozást egyébként is programszerűen hangsúlyozó Collins ugyancsak 

empirikusan még nem tesztelt, de vázlatszerű körvonalazásában is eredeti hétosztatú „szituációs rétegződés" 

sémáját, amely foglalkozási körök érintkezési viszonylataihoz kapcsolódóan, az adott pozíciókkal összefüggő 

egyedi jövedelemszerzési, pénzforgalmi jellemzők szerepét emeli ki.20 Sajátos elemként egy, a felsőbb és alsóbb 

szituációs csoportok közt nem csupán elhelyezkedő, azokat részben össze is kötő, részben extralegális jövedelmi 

forrásokat is igénybe vevő csoportot is megkülönböztet. Némiképp a diszfunkcionális struktúrajellemzők 

elemzésének mertoni hagyományait folytatva, amelyek közvetlen differenciációs hasznosítására ilyen közvetlen 

módon nem került sor. 

Az interaktív alapú aggregálás lehetséges módjait illetően már a kapcsolathálózati megközelítés irányából 

érkeztek jelentős fejlesztések. Ron Breiger szerepe e téren elméleti és módszertani szempontból is kiemelkedő. 

A csoportok és személyek dualitásáról írt tanulmánya  ugyan közvetlenül nem fókuszál a tagolódási, illetve 

foglalkozási témakörre, azonban erre is vonatkoztatható (mint ahogy később meg is történt részéről ez az 

                                                           
18Grusky-Sorensen 1998. 
19A részletes foglalkozási csoportokból való kiindulást tekintve, több ponton közel állt ehhez az elképzeléshez Róbert 1997. 
20 Collins (2000) például bizonyos körökben a különböző nem konvenciális források –bonuszok, részvények, tipikus befektetési formák 
szerepét vizsgálja. 



 VII. TÚL A RÉTEGZŐDÉSEN?  

 497  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

alkalmazás).21 Tehát a foglalkozások olyan entitásokként is felfoghatók ebben az értelemben, amelyek 

személyközi kapcsolatok egy-egy viszonylatában (legyen szó például baráti vagy házastársi kapcsolatokról, 

vagy a mobilitásvizsgálatok hagyományos alapanyagáról, a szülők és gyerekek foglalkozási csoportjairól) a 

társadalmi összekapcsolódás és szétválás mintáit pregnánsan rajzolják ki. Ahogy az egyes foglalkozások 

(közvetlenül vagy áttételesen, virtuális networkök módjára) személyeket kapcsolnak össze, ennek inverzeként, 

személyek interaktív viszonylatai a velük kapcsolatos foglalkozásokat.22 

Még ma is kevés tényező alkalmasabb személyek és csoportjaik identitásának, társadalmi hovatartozásának 

jelzésére, mint a foglalkozás.23Ahogy - bármennyire is hallgatólagos, ösztönös ez a tudás - annak is nagyon 

kialakult mintái vannak, hogy mely foglalkozások „mennek" vagy „nem mennek egymáshoz", sok 

vonatkozásban eleve megszabva bizonyos személyes kontaktusok lehetséges kereteit. Breiger következő nagy 

jelentőségű munkája ebben az irányban - nagyobb számú konkrét foglalkozás kapcsolódási mintáira építve - 

ezek tipikus átfedései és elkülönülései nyomán rajzolták ki a foglalkozási kontaktusosztályok átfogóbb 

blokkjait.24 Mellesleg az alkalmazott megközelítés rétegződés és mobilitás - eredetileg nagyon is összefüggő - 

témakörének összekapcsolását is felelevenítette. 

A Goodman-Breiger-féle aggregációs stratégiát alapjában hierarchikus irányultsága a foglalkozások 

osztályjellegű megközelítéseihez közelítette, ahogy a bizonyos vonatkozásaiban (köztük explicit identifikáci-

ójában) ilyen címkét viselő EGP-modell maga is alkalmazott a következőkben a fentihez hasonló analitikus 

eljárásokat.25 Elvben azonban semmi sem zárta ki a kidolgozott eljárásnak a horizontális tengely mentén történő 

felhasználását, persze ha eleve elfogadjuk a differenciálódás többdimenziós jellegét.26 Így az erőforrás-

egyenlőtlenség alaptengelye mellett egy piaci-állami dimenzió is kirajzolódott, amely aztán (összehasonlító 

perspektívában az amerikai mellett a korabeli nyugatnémet terepet is bevonva) a régi és új foglalkozási 

területekkel összefüggő interpretációra hangolódott át. Pappi később ezt a megkülönböztetést - a weberi 

hagyományokhoz való kapcsolódás erőteljes hangsúlyával - „interakciós rétegződésként" tematizálta.27 Ez az 

elméleti orientáció korántsem volt elszigetelt. A már említett cambridge-i kutatási program a házastársi 

foglalkozási szelekció perspektívájából dolgozta ki a CASMIN-projekt alapjául szolgáló (pusztán a partnereik 

kölcsönös választásának részletesen kategorizált foglalkozási adataiból kiinduló) társadalmi presztízsskálát. (Ez 

a modell ugyanakkor a maga szigorúan hierarchikus egydimenziós tételezésével nemhogy csatlakozott volna a 

többdimenziós megközelítések különböző válfajaihoz, hanem részben azokkal szemben megfogalmazódva, 

konstrukciójában a hierarchikus alapdimenzión kívüli elemeket inkább zavaró tényezőknek tekintette.) 

Az interakciós kiindulású többdimenziós modellek ugyanakkor nem korlátozódtak a kapcsolathálózati oldalról 

érkező kezdeményezésekre, még ha jelen szerző talán elfogult is ebben az irányban. Hatásánál fogva Bourdieu-t 

külön hely illeti ebben az összefüggésben. Jóllehet különböző periódusai nem egészen egységesek e tekintetben 

- olykor a gazdasági mozzanatnak és a hierarchikus-uralmi dimenziónak erősebb, máskor mérsékeltebb szerepet 

tulajdonít modelljében -, az azért végigvonul munkásságán, hogy az osztályelemet megjelenítő hierarchikus 

elem mellett horizontális elemként a felső osztály belső frakcióival megkülönböztetetten foglalkozik. Bár a 

kapcsolati tényezőnek maga is kitűntetett szerepet szánt - olyannyira, hogy a networkalapú társadalmitőke-

felfogás megteremtői között tartják számon -, differenciációs sémája a network-elemet konstitutív összetevőként 

nem tartalmazza, és a hálózatelemzés megkülönböztető jegyei az általa alkalmazott empirikus módszerek közt 

sem jelentek meg igazán. Tipológiájának alapelemei ezek helyett a mezők, mindenekelőtt a különböző tőkefaj-

ták, tőkekombinációk, elemzési stratégiájában pedig a foglalkozások életstílus-, habitusasszociációit részben 

                                                           
21Breiger 1974. 
22Nem utolsó sorban erre a gondolatra épült az igazgatósági átfedések, illetve a mul- tipozicionalilitás gondolata (ez utóbbi egy hazai 

alkalmazására lásd Lengyel 1993). 
23A foglalkozás alapvető identifikációs szerepére a kapcsolathálózati kutatások egy jelentős áramlata, azok a kísérletek is felhívták a 

figyelmet, amelyek küldemények ismeretlen személyekhez való eljuttatásának útvonalát vizsgálták a „kisvilág-", illetve „hat lépés"-

kutatásoknak - a kezdeményező Milgram nyomán - e hullámáról lásd Watts 2003. 
24Breiger 1991. Az apa-gyerek, foglalkozás-mobilitási táblákból kiindulva, longlineáris elemzési technikát alkalmazott. Breigerhez hasonló 

irányba mutat korábban Goodman kutatása is (1979). 
25Nem utolsó sorban Goldthorpe frekventált pozíciójával és az EGP-modell hegemóniaigényével összefüggésben, különösen az angol 
szociológián belül évtizedekre visszanyúló és nyugvópontra kevéssé jutó vita tárgya, hogy ha már hierarchikus modellről beszélünk, 

analitikusan nem volna-e gyümölcsözőbb egy dimenzionálisan tisztább (kifejezettebben egydimenziós) és folytonos skálát feltételező 

megoldás. Az oxfordival ilyen értelemben szemben álló cambridge-i CASMIN-program (lásd például Blackburn-Prandy 1997) nemcsak 
egyenlőtlenségi, de viselkedési és attitűdtémák meghatározott spektrumán kívánja saját modellje előnyeit igazolni (melynek konstitutív 

elemeire témámmal összefüggésben még visszatérek). 
26Ebben az irányban már korábban születtek fontos eredmények, szintén a kapcsolathálózati megközelítés oldaláról. Laumann (1973), majd 
Laumann-Pappi (1976) ego-alter vonatkozásban felvett személyes és (legjobb három) barát foglalkozások kapcsolódásának sűrűsödési 

pontjait és térbeli elhelyezkedését vizsgálta többdimenziós skálázás segítségével. 
27Pappi (1991) Módszertanilag a strukturalista network-megközelítés által akkortájt kimunkált blokkmodell-elemzésre építve a „régi" és „új 
középosztály" dualitásaként magyarázta. 



 VII. TÚL A RÉTEGZŐDÉSEN?  

 498  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kvalitatív alapon megjelenítő korreszpondencia-elemzési rajzolatok voltak.28 A rendelkezésre álló össztőke 

mennyisége által leképezett három osztályszinten (legalábbis a felső kettőn) belül az anyagi és kulturális 

tőkefajták jellegzetes kombinációi alapján horizontális típusokat is megkülönböztetett. A felső osztályokon belül 

specifikus frakciókról szólt. A német szociológia hagyományos „Besitzbürger-Kulturbürger" 

megkülönböztetésére emlékeztető módon, az anyagi hangsúlyú (pénzügyi, nagyvállalkozói stb.) csoportokkal az 

adott horizontális tengely másik végpontján a kulturális tőke hangsúlyával bizonyos hagyományos hivatások, 

magas státusú kulturális csoportok képviselői (egyetemi tanárok, művészek stb.) jelentek meg. A bourdieu-i 

szemléletmódra jellemző módon a horizontális metszetben is valahol megjelenő hierarchikus elem 

képviseletében e két „tisztán horizontális típus" között egy mindkét tőketípussal - és azok konverziós 

készségével gazdagon ellátott, mindkét világban, de a határokon átivelő, újra fogékony nagyvilági miliőben 

különösen otthonosan mozgó sztárértelmiségi típus is kirajzolódik.29 Bár ez utóbbi típus bourdieu-i rajzolata az 

időbeli dimenziót lényegében már magában foglalja, az egyes csoportosulások felívelésének, hanyatlásának 

leképezésére a modell egy kiterjesztett - már-már hiperkomplex - változata egy harmadik tengelyt is bevezet. 

Végül nem mellékes mozzanat - mint erre a későbbiekben majd még visszatérek -, hogy bár az alsó szintet 

illetően már megjelenik a horizontális differenciálódás (kényszerű) beszűkülésének mozzanata, a közbülső 

osztályszint elemei többé-kevésbé közvetlenül a felső szint frakcióegységeit követve képeződnek le. 

7.1.2. 1.2 Életstílus- összefüggések 

Ha valaki, hát Bourdieu jelentős hatást gyakorolt a főleg a német szociológiában a nyolcvanas évektől 

kibontakozott élestílus- és miliőkoncepciókra, noha ez a hatás kétségkívül eleve ellentmondásos. Bár a szóban 

forgó áramlat képviselői nem vehetők minden további nélkül egy kalap alá, közös kiindulópontjuk a becki 

individiualizmus-tézis nyomán a hagyományos nagycsoportok s az azoknak megfelelő csoportképződési 

tényezők jelentőségvesztése. (Hozzáteszem, itt csak néhány, az adott szempontból különösen jelentősnek vélt 

szerzőre térek ki.) Ha a miliőfogalom szociológiai meghonosítását sok tekintetben Durkheimhez kapcsoljuk, az 

irányzatnak a durkheimi hagyományoktól való elszakadása egyebek közt a foglalkozási tényező 

leértékelődésében is tetten érhető. Az individualizációs tézis ilyen teoretikus következményei a csoporthangsúly 

s az ehhez kapcsolódó homologikus vonások háttérbe szorulása nyilvánvalóan kevéssé voltak összhangban a 

bourdieu-i alapelvekkel, pályafutásának akármely időszakát is tekintjük. Viszont kulturális fogyasztás, életstílus 

és bizonyos vonatkozásokban habitus-, sőt tőketípus-elképzelései már ebben a körben is befolyásosak. Az 

alapkoncepciójában bármennyire is ellentmondásos, a generációs tényező szerepének kiemelésével elméletileg 

is igen érdekes,30 - nem utolsó sorban a sajátos miliőszínterekről - árnyalt empirikus részleteket tartalmazó, 

nagyhatású schulzei munka „nívó" vagy „önmegvalósítás" típusaiban nem nehéz felfedezni a bourdieu-i (főként 

az előbbi esetben aszkétikus vonásokat sem nélkülöző) kulturális legitimáció és ezen alapuló szimbolikus 

elkülönülés esetét.31 Vagy ennek némiképp lazább, modernebb válfaját (mint ahogy az „integráció" fókusz 

körüli hagyományos típus is ismerős lehet a megfelelési törekvés, a „kulturális jószándék" kispolgári verziója 

környékéről. Explicite megfogalmazottan, még közvetlenebb a kapcsolat Vester, illetve a Sinus-

vizsgálatok  során kidolgozott tipo- lógiával.32 Jóllehet ezek kiindulópontja Bourdieu eredeti modelljéhez képest 

sokkal inkább fogyasztási és mentális, melyeken belül bizonyos ideológiai jellemzőket (mint maguk egyes 

miliőcímkék is jelzik: „felső konzervatív", „felső liberális") is bevonnak, az így kialakuló kilenc (3x3) osztatú 

tipológia, a vertikális tengelyen az erőforrásokkal való ellátottság, a horizontálison a generációs-periodizációs 

mozzanat mellett (főként Vesternél) a specifikus tőkefajta hangsúlyával, jellegében erősen emlékeztet a 

bourdieu-i körvonalakra.33 Hozzá kell tenni, hogy az áramlat képviselői közül valójában Vesternél a 

                                                           
28Lásd mindenek előtt Bourdieu 1979. 
29Bourdieu maga sem szívesen merevítette modelljét igazán kontúros, éles vonalakkal kirajzolt tipológiába, nem beszélve eltérő pályafutása 

különböző időszakai közti bizonyos ellentmondásokról. Osztály/frakció modellje értelmezésében hasznos útbaigazításokkal szolgál a 

bourdieu-i oeuvre olyan közeli interpretátora, mint Weininger 2005, még ha az interpretált munkásságra jellemző szofisztikáltan dialektikus 

kifejtés előadásában talán kissé le is egyszerűsödik. 
30Bizonyos leegyszerűsítés itt generációs vonatkozásról beszélni, mert Schulze, ahogy más - többé-kevésbé hasonló - életstílus-tipológiák 

képviselői is, ezen a tengelyen az összefüggésben nemcsak az életkori-életciklus, illetve kohorsztagoltság, de a történeti folyamatokhoz való 
kapcsolódás, a modernizációhoz való viszony szerinti differenciálódást is meg kívánták jeleníteni. Más kérdés, hogy az életkori, kohorsz-, 

periódus-, történeti hatások empírikusan mennyire választhatók szét, tudjuk, ez még longitudinális adatbázis megléte esetén sem egyszerű 

feladat. De tartalmilag legalább ennyi kérdést vet fel, hogyan változik a gyakorlatilag a nyolcvanas évek második felének - sok szempontból 
ideális - nyugatnémet konstellációjára szabott tipológia magyarázó teljesítménye, részben a gazdasági-társadalmi kontextus változása, 

részben a hatvanashetvenes évekbeli ifjúsági életstílus-fordulathoz képest eltelt idő s a korábbi életkori és kohorsz-összefüggés szétválása 

nyomán. Amikor az egykori életformaváltó kohorszok tagjai lesznek a szülők, nagyszülők. 
31Schulze 1992. 
32Vester et al. 1993. Itt mondok köszönetet Berger Viktornak, hogy felhívta figyelmemet Vester és a német miliőkutatások néhány további 

képviselőjének munkáira. 
33Egyes - strukturális elemzéseknél többnyire inkább függő, mint magyarázó változóként szereplő - tényezőknek az új típusú tipológiai 

komponensek közé való bevonása bizonyos alkalmazásoknál (például piackutatási szegmentációs eljárások során) hatékonynak bizonyulhat 

ugyan, viszont a társadalomkutatás terén megcélzott összefüggés-feltárás analitikus éle szempontjából ugyanez már kérdéses lehet. Mindez 
nem jelenti, hogy az alkalmazott modelleknek, differenciációs tipológiáknak minden szempontból mentesnek, „tisztának" kellene maradniuk 
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legmérsékeltebb az elhatárolódás a Bourdieu-re jellemző gazdasági és osztályhangsúlyoktól. Olyan újabb 

szerzők, mint Rössel vagy Otte már a kapcsolathálózati elemzést is bevonják elemzési eszköztárukba, ha ez a 

beemelés valójában még nem is a tipológiaképző elemek közt jelenik meg.34 Rösselnél a házassági homogámia, 

kulturális homogenitás-heterogenitás vizsgálata és a strukturális vonatkozások „hagyományosabb" összetevőkre 

is kiterjedő, átfogóbb kezelésmódja bizonyos értelemben a Pappi- (vagy talán pontosabban Laumann-Pappi-) 

féle előzmények folytatásának is tekinthető, ahogy rokon vonásként tekinthető itt is egy kapcsolathálózati szál, 

Rösselnek (ha nem is a „network-elemzői közösség" belső magjához tartozó, de a megközelítést több 

munkájában is felhasználó) a szituációs rétegződés koncepciója kapcsán már említett jelentős teoretikus Randall 

Collinsszal való együttműködése révén.35 Ha a társadalmi rétegződés újabb, kultúra-, életstílus-, miliőfókuszú 

megközelítései esetében ennyi szál vezet a kapcsolathálózati elemzés irányába, indokolt, hogy magával a 

megközelítéssel is kissé részletesebben foglalkozzunk, legalábbis ami ebben az összefüggésben az adott keretek 

közt indokoltnak tűnik. 

7.2. 2. Kapcsolathálózati elemzés - elméleti és módszertani 
kiindulópontok 

Manapság gyakran fogalmazódik meg a témába való bevezető kötetekben, különösen a témát frissen felfedező 

szerzők invitáló szövegeiben a mindenütt ott található hálózatokra való hivatkozás. Bármennyire 

közhelyszerűen hangozhat is ez, még mindig több benne az igazság (a hálózatszerűség valóban mindenütt tetten 

érhető, ha nem is minden összefüggésben ez az igazán érdekes mozzanat), mint azokban a koncepciókban, 

amelyek egyfajta historizációs szemlélet jegyében a hálózatiság megjelenését, strukturális jelentőségét 

kifejezetten a mai társadalmakhoz kapcsolnák, az indokoltnál élesebb cezúrát vonva a korábbi konstellációkhoz 

viszonyítva.36 

Bár nem kérdéses, hogy a különböző fajta kapcsolathálózati tényezők szerepe kontextustól, így egyebek közt a 

történeti kontextustól függően jelentősen változhat, a kérdéskörön belül léteznek olyan összefüggések, alapvető 

megkülönböztetések, amelyek a megcélzott tipológiai modell szempontjából többé-kevésbé általános 

relevanciával rendelkeznek. Az alábbiakban - anélkül, hogy hosszabban időzhetnénk egyiknél vagy másiknál - 

néhány fontosnak tűnő analitikus szempontot veszek sorra a network-megközelítés jól ismert elemei közül. 

1 Bár az egyes személyek vagy csoportjaik számára rendelkezésre álló kapcsolathálózati erőforrások mértéke 

(ha eltekintünk is konkrét összetételétől) önmagában is jelentős, más erőforrásfajtáktól viszonylag 

független  differenciációs elem,37 a foglalkozási miliők kapcsolathálózati jellegére épülő tipológia 

szempontjából legalább ennyire érdekes ezeknek a hálózati erőforrásoknak a jellege, belső arányai. 

Granovetter nyomán ma már a network-megközelítés körein kívül is viszonylag ismert és alkalmazott az erős 

kötésű - gyenge kötésű kapcsolatok megkülönböztetés.38 A bizonyos vonulataiban közvetlenül a network- 

megközelítésre épülő társadalmitőke-koncepció - amelynek erősebb változatai feltételezik, hogy e tőkefajta 

befektetési-megtérülési szempontból más, hagyományos tőkefajtákhoz többé-kevésbé hasonló módon 

viselkedik39 - fontos áramlataiban ezt a megkülönböztetést nem csupán átvették, de árnyalták is. Burt a fenti 

distinkciót a csoportra irányuló „kötő" (bonding) és a (csoportközi) „hídszerű" (bridging) társadalmi tőke 

kontrasztjaként tárgyalta, amely páros Woolcocknál harmadik elemként a különböző szinteket hierarchikusan 

összekapcsoló „kapocsszerű" (linking) típussal egészült ki.40 Mindez a körvonalazandó tipológia 

szempontjából is közvetlenül értelmezhető. Bizonyos foglalkozási csoportosulások, illetve (egyes 

intézményes vonásokat is beleértve) a velük kapcsolatos tudásstílusok, miliők - például a professzionalizáció 

jegyében - a saját csoport (hivatás) belső egységét, homogén jellegét, a határvonalak viszonylag kontúros 

                                                                                                                                                                                     
más változók, például az iskolázottság hatásától. Ahogy egy erőltetten steril megkülönböztetés a foglalkozás, illetve arra épülő tipológiák 

esetében sem lenne célszerű ismét csak például az iskolai végzettségtől (amely sok esetben a konvencionális klasszifikációs gyakorlatnak, és 

egyes foglalkozások köztudatbeli képének is részét kepezi). 
34Rössel 2005; Otte 2004. 
35Lásd Collins-Rössel 2001. 
36 Jegyezzük meg, hogy az ilyen ambíciók nem annyira a szűkebb értelemben vett (társadalmi) kapcsolathálózat területén fogalmazódnak 

meg, sőt annak képviselőivel szemben gyakoribb - és nem minden alap nélkül - az általánosító ambíciók, teoretikus igények hiányára 
vonatkozó kritika. A fenti kritikai mozzanattal, historizációs igénynyel olyan nagyhatásű munkák hozhatók inkább összefüggésbe, mint 

Castells kommunikációs technológiai, ökológiai és politikai gazdaságtani mozzanatokat egyaránt felvonultató „hálózati társadalom" 

koncepciója vagy a főként a természettudományok tájáról érkező „hálózattudományi" irodalom. Véleményem szerint nem minden vonat-
kozásban mentes e tendenciától Boltanskinak az „újkapitalizmus" jelenségvilágáról írt, a hálózatosodás folyamatait az általa szintén kiemelt 

„projektesedéssel" összekapcsoló munkája (2006), amelynek néhány, az adott összefüggésben fontosnak vélt mozzanatára még visszatérek 

majd. 
37Lásd Angelusz-Tardos 2006. 
38Granovetter 1974. 
39Ennek a feltevésnek a korlátairól lásd Angelusz-Tardos 2001. 
40Burt 2005; Woolcock 1998. 
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jellegét részesítik előnyben, míg másoknál inkább a kapcsolatok tágítása számít jelentős erőforrásnak. S ez 

utóbbiak közt is eltérés forrása, hogy e kapcsolatbővítési tendencia más területek, szakmai csoportok, 

megközelítési irányok vagy - esetleg klientilisztikus jelleggel - más irányítási vagy presztízsszintek felé 

nyilvánul-e meg. (Amely megkülönböztetés a szervezeti kötődés erőssége, jellegzetessége szerint választ szét 

foglalkozási mezőnyöket.) 

2 Nem egészen függetlenül az előző pontba foglalt ismérvektől, a kapcsolathálózati orientáció további 

megkülönböztetései is relevánsak tipológiai kísérletünk szempontjából. A „hasonszőrűek" vagy más 

körökhöz, főként a felsőbb pozíciókhoz való kapcsolódás szempontjából Laumann a „like-me" és a 

„prestige" orientációt állította szembe egymással. Ez lényegében egybecseng Lazarsfeld-Merton, majd egy 

tágabb összefüggésben MacPherson és munkatársai homofília-heterofília megkülönböztetésével - 

mindenekelőtt a partnerválasztás terén a saját csoport vagy más csoportok előnyben részesítésének 

tendenciájával -, illetve a Lin-féle kapcsolati orientáció instrumentális vagy expresszív jellegével.41 Sok 

tekintetben az előzőekhez kapcsolható, azonban hangsúlyosabb tér-, illetve időbeli vonatkozást foglal 

magába a véleményirányítás „lokális" és „kozmopolita" (csoporton belülre és kívülre orientálódó) 

típusainak,42 illetve a tartósabb és rövidebb múltra visszatekintő helyi beágyazottság „új" és „régi" 

szegmenseinek kontrasztja.43 Ahogy korábban erről szó volt: Pappi későbbi modelljében mindez közvetlen 

foglalkozási-társadalmi vonatkozásban (új és régi középosztály) is megjelent. 

3 Míg a fenti fogalmi tagolások bizonyos fokig a kontaktusok, interaktív viszonyok expresszív és reputációs 

jellegét is lefedik, egy következő tipológia inkább instrumentális vonatkozásokat, így a gazdasági-szervezeti 

szférán belül a vállalati-üzleti kapcsolatok kialakításának alternatív stratégiáit, a szervezet/piac/network 

triászból való választás lehetséges opcióit kísérli megragadni. Bár eredetileg mindez nem kifejezetten 

foglalkozási-munkapiaci összefüggésben fogalmazódott meg,44 lehetséges alkalmazásai túlmutatnak a fenti 

területen. Ha ismét tárgyunkra vonatkoztatjuk, kétségtelennek tűnik, hogy különböző foglalkozási irányok 

ilyen tekintetben más és más affinitással rendelkeznek. Ami a szervezeti orientációt illeti, itt ismét - az üzleti 

iskolák mai nyelvezetében - az MBA-hátteret említhetnénk, amelynek kamatoztatására a nagy (többnyire, de 

nem kizárólag, üzleti jellegű) cégek égisze - mint az ilyen típusú erőforrások jelentős kiterjesztője - alatt 

nyílik leginkább lehetőség. Az erőteljes szervezeti kapcsolódás ugyanakkor inkább hátrányt, mint előnyt 

jelent az adott pillanatban piacképes, számottevő fogyasztói kereslettel rendelkező tevékenységi területeken 

(így a divatos, netán divatot diktálni képes területek, például médiabeli, művészeti, publicisztikai pozíciók, 

főképp csúcspozíciók esetében). Ismét más foglalkozási körökben a szervezeti határokat is átszelő, másrészt - 

az adott területre irányuló fogyasztói kereslet gyengeségét vagy bizonytalanságát is részben ellensúlyozó - 

networkjellegű beágyazottság lehet a legeredményesebb. Ez adott esetekben intézményesített formákat, 

szakmai-korporatív jellegű megoldásokat is magába foglalhat. Persze e vonatkozásban különösen nem 

beszélhetünk merev választóvonalakról. Es külön hangsúlyozni kell, hogy e szempontból inkább átfogóbb 

foglalkozási, munkapiaci körökről, mint egyes konkrét foglalkozási ágak profíljáról, netán egyes személyek 

tartós pozíciójáról van szó. (Például a tevékenységi életcikluson belüli hely alapján, adott foglalkozáson belül 

is más és más orientáció kerülhet előtérbe). 

Egy trendérzékenyebb beállítás az adott szempontból alighanem más hangsúlyokat kapcsolna bizonyos 

foglalkozási szegmensekhez. Az említett Boltanski-Chiapello-kötet - (2006) kvalitatív vizsgálati anyagon 

főként érvelési módokat elemző menedzseri szövegek - a networkszerű, konnekcionista szemléleti jegyek 

előtérbe kerülését állapította meg a múlt század utolsó évtizedeiben. Ezek szerint a második komponens az 

eredetiben egyszerre utal a térbeliség virtuális kiterjesztésére és a projektszerű irányítási formák, 

menedzselési módok előtérbe kerülésére. A konnekcionista/projektív logikák ebben az értelmezésben nem 

csak mennyiségileg hódítanak teret a korábban domináns hierarchikus (az adott tipológia szerint főként az 

ipari és kereskedelmi) szervezeti formákkal, hanem a szóban forgó szegmensek mobilabb, rugalmasabb 

képviselői is, összevetve a lokális adottságokkal, szervezeti és szakmai határokhoz inkább kötődő 

népességszegmensekkel. A kapitalista berendezkedés egy új korszakát mindenek előtt ilyen fajta átalakulások 

mentén körvonalazó munka kétség kívül azt sem hagyja teljesen figyelmen kívül, hogy a különböző 

szerveződési logikák, szemléleti stílusok nem egymást stafétaszerűen váltva töltik be „evolúciós 

hivatásukat", hanem sok esetben egymással párhuzamosan, szituatív körülményektől, konjunktúra stb. 

hullámoktól függően akár fej fej mellett. (Epp a munka empírikus anyaga tanúskodik - a konnekcionista 

argumentáci- ós jegyek minden előre törése mellett - az ipari és kereskedelmi szervezeti logikák továbbra is 

domináns meglétéréről. Es ha előzőleg bizonyos historizációs tendenciáról szóltam az egyébként vitathatatlan 

                                                           
41Laumann 1973; Lazarsfeld-Merton 1954; MacPherson et al. 2001; Lin 2001. 
42Merton 1949. 
43Laumann-Pappi 1976. 
44Powell 1990. 
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trendeket is felszínre hozó kötet kapcsán, az elsősorban ennek a mozzanatnak a háttérbe szorulásával, 

értelmezésbeli leértékelésével kapcsolatos.) Lényeges különbség az előbbi tipizáláshoz képest, hogy ez 

utóbbi kifejtésben a network- és piaci elem gyakorlatilag zavartalan összhangban, különösebb ellentmondás 

nélkül jelenik meg, kevéssé vetve számot - az ott előszerettel alkalmazott, s kétségtelenül kifejező 

terminológiával élve - a konnekcionista formák nem egyszer paternalisztikus (semmiképpen sem 

szimmetrikus jellegű) reciprocitásával. 

4 A kapcsolathálózati megközelítés „belső magjának", formalizál- tabb kifejtési jegyekkel, határozottabb 

módszertani hangsúlyokkal jellemezhető képviselőinek - ha nem is mindig az explicit elméleti innováció 

jegyében megfogalmazott - aprólékos terminológiai és (adatkezelési, elemzési) technikai fejlesztései sok 

vonatkozásban önmagukban is jelentős teoretikus hozzájárulások. Ilyen elemeknek minősíthető például a 

hálózatbeli centralitás sokdimenziós, árnyalt - és folyamatosan bővülő - rajzolata. Elvi jelentőségű fejlemény 

volt - egy más elemzési szintre lépve - az egyéni szint mellett a csoportszintű centralitás fogalmának 

operacionalizálása  és módszertani kidolgozása.45 Egy további mozzanatot kiemelve, a „bróker" 

(konnotációkban talán kevésbé gazdag vagy éppen azoktól kevésbé terhelt kifejezéssel, a közvetítői szerep) 

fogalma önmagában is network-elméleti relevanciával rendelkezik. Ezt csak elmélyítette annak árnyalt 

ötelemű tipológiája,46 a belső koordinátoriirányítói jellegű pozícióktól a kifejezettebben csoportközi 

jellegűekig, az összeköttetés-hiány betöltésére tőrténő, nem egyszer igen kifizetődő vállalkozással.47 Ha 

mindez közvetlenül nem is csoportszintű elemzésben fogalmazódott meg, ahogy a centralizációs fogalmak 

csoportszintű kiterjesztése esetében, itt is fennáll a makroszinten való (így például a foglalkozási körökkel 

kapcsolatos) értelmezés elvi lehetsősége. Az ilyen kiterjesztések más - ismét nem a network-megközelítés 

kifejezett területével kapcsolatos - alkalmazások felé is mutathatnak, mint társadalmi nagycsoportok közti 

koalíciós viszonylatok körvonalazása.48 

5 A kapcsolathálózati megközelítés - elméleti és módszertani szempontból egyaránt - legkényesebb 

kérdéseinek egyike a network-határok (és emellett valójában a sűrűsödési pontok) kérdése.49 Bár egy speciális 

alkalmazás, bizonyos természetes egységek (például iskolai vagy települési közösségek) belső 

kapcsolatrendszerére vonatkozóan ez a probléma nem áll fent, s ezen túl a módszertani irányok egyike, az 

ego-központú elemzés e problémát - a vizsgálati alanyokat „network- középpontokként" megjelölve - 

legalábbis formálisan, részben áthidalja, ez valójában nem elvi megoldás. Bizonyos értelemben maga a 

network- megközelítés alkalmazásának indokoltsága hátterében is a (nagy)csoportok körvonalainak 

elmosódottsága áll, s a kapcsolathálózati alakzatok vonzereje nem utolsó sorban azok rugalmasságában, 

egyebek közt feltételezett „határtalanságában" rejlik. Az említett elméleti probléma részben annak 

vizsgálatában áll, hogy mennyire léteznek olyan természetes hálózaton belüli választóvonalak, amelyek 

megragadására - az egyszerűbb klikk-képződmények mellett - különböző elveken nyugvó szofisztikált 

elemzési eljárások sora jött létre.50 Részben - itt már kifejezetten elméleti síkon, a probléma megközelítését az 

adott intenció szerint51 „a feje tetejéről a talpára állítva" - annak boncolgatásában, hogy mennyire játszik 

maga a határok létrejötte (kijelölése, meghúzása) konstitutív szerepet a hálózati viszonylatok további 

alakulásában. 

Ez utóbbi koncepciók valójában már a network-megközelítés „belső magján" kívül fogalmazódtak meg. 

Ahogy maga a megközelítés is sokszínűnek mondható diszciplináris hátterét, kvantitatív vagy kvalitatív 

elemzési hangsúlyait tekintve, úgy a külső hatások, elméleti kapcsolatok iránti nyitottság is jellemző e terület 

általános légkörére. Mindenesetre a határok, az explicit vagy látens kategoriális képződmények network-

viszonylatokban is fennálló jelentőségéről megfogalmazottak alapjában meggyőzőnek tűnnek. S mindez 

azokat az elképzeléseket is új megvilágításba helyezheti, melyek a networköket a - világos körvonalú 

határaikat vesztő - nagycsoportokkal szemben, azok helyébe állítanák előtérbe. 

E tekintetben még több figyelmet érdemelnek azok az - ismét nem csupán módszertani, hanem komoly 

elméleti relevanciával is rendelkező - kezdeményezések, amelyek az úgynevezett „fuzzy-set" megközelítés 

                                                           
45Lásd Everett-Borgatti 1999. 
46Fernandez-Gould 1994. 
47Lásd Burt 2005 „structulal hole" - strukturális hézag - koncepcióját. 
48Így például Wright 1989. osztályjellegű megközelítésének egy érdekes, e makrovo- natkozásban hangsúlyozottan mikroszintű elemeként. 

Nem utolsó sorban hazai érdekessége miatt indokolt e társadalmi csoportkoalíciós mozzanat néhány hazai megjelenését, köztük korai 
előfordulásait is megjegyezni. A gondolat már a nyolcvanas években a Szelényi-féle (kettős-háromszöges) struktúramodell (1988) egy 

elemeként is felmerült, majd hangsúlyos szerepet kapott Ferge munkájában (1994) társadalmi struktúra és szociálpolitika viszonyáról. De 

elitcsoportok viszonyairól, majd szélesebb nagycsoportok kapcsolatrendszeréről is szólva Hankiss (1990) és Szalai (2001) is kifejezett 
jelentőséget tulajdonít e koalíciós fogalomnak. 
49Lásd Laumann et al. 1983. 
50Mint például White et al 1976 blokkmodell, illetve Newman-Girvan 2002 közös- ség"-feltáró elemzése. 
51Lásd Abbott 2001. és sok tekintetben Tilly 1998. 
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egy itteni leágazasaként az egymást átfedő klaszterek feltárására vettek irányt.52 Az átfedések mértéke tehát 

különböző lehet; az alapul szolgáló klasszifikációk akkor vesztik értelmüket, ha a magjaik környéke, a 

sűrűsödési zónáik sem válnak el pregnánsan (módszertanilag, mindez a csoportmagok és gyűrűk, 

holdudvarak megkülönböztetését, s az előbbiekre vonatkozó speciális elemzések szerepét is felértékeli). 

Igazság szerint a hagyományos nagycsoportok kontúrosnak tekintett körvonalai sem voltak annyira tiszták, 

ott is léteztek - szűkebb vagy szélesebb - határmezsgyék, átmeneti típusokkal, többszörös csoporttagsággal. 

Ebben az értelemben inkább mennyiségi, mint minőségi a jelzett különbség, bár ezt a stratégiai jellegű 

megállapítást - amelyet alighanem nem csupán a foglalkozási miliő jellegű blokktipológiára alkalmazhatunk 

- nyilván sokan vitathatják. 

6 A kapcsolathálózati megközelítés terén az elmúlt évtized kétségkívül nagy jelentőségű momentuma, hogy a 

természettudomány felől új (fizikai statisztikai, biológiai) impulzusok érkeztek részben a hatvány-

függvényszerű, úgynevezett skálafüggetlen hálózati jelenségek,53 másrészt - az eredetileg társas hálózatok 

jelenségvilágát feltáró - milgrami „kisvilág"-koncepció kiterjesztése révén.54 Az előbbi esetre vonatkozóan 

gyakran hangzik el az a kritika - főként a társadalomkutatás oldaláról -, hogy a hatványfüggvényszerű 

hálózati összefüggés (és ezen belül a network-centralitás erőteljes szóródása, kapcsolati sztárok és periférikus 

szereplők éles elkülönülésével) valójában nincs mindenütt jelen. Az utóbbi megközelítés - amely a homofil 

kapcsolatok sűrűsödését és az ilyen típusú klaszterek gyenge szálakon s ezek révén hosszú láncolatokon 

keresztüli összeköttetését (az úgynevezett hatlépésnyi távolságok határokat átszelő alapeseteit) és 

voltaképpen a társadalmi határok meglétét, az azokon belüli érintkezések túlsúlyát is feltételezi - mintegy 

ellensúlyozza az előbbi típusú egyoldalúságot.55 A homofíl kapcsolatok sűrűsödését és az ilyen típusú 

klaszterek gyenge szálakon, s ezek révén hosszú láncolatokon keresztüli összeköttetését (az úgynevezett 

„hatlépésnyi távolságok" minden határt átszelő alapeseteit) feltételezve voltaképpen leképezi a társadalmi 

határok meglétét, az azokon belüli érintkezések túlsúlyát. A véletlenszerű hálózati kapcsolódásnak a társa-

dalmi viszonylatokban különösen ritka típusához képest a szóban forgó kontrasztpáros valóban kontúrosan 

rajzolódik ki, s ezt akár megnevezésükben is érzékeltethetjük. Ha az egyik oldal pólusesetét a „kisvilág"- 

szindróma jeleníti meg, erre rímelve a másik elméleti végpontot, a hatványfüggvény-szerű, 

presztizsorientáció-alapú és akadálytalan hálózati szerveződés esetét akár „nagyvilág"-szindrómaként 

jelölhetjük. Ezt a megkülönböztetést majd ismét vonatkoztathatjuk foglalkozási miliőtipológiánk elemeire. 

Az ilyen alapon megállapított blokkok egy része - főként az alsóbb régiókban - alapjában véve a 

„kisvilágszerű" szerveződést, a szervezeti, szakmai, illetve az azoknak megfelelő társadalmi határokon belüli 

érintkezési módot követi. A felsőbb régiókban - és ki- vételszerűen az alsóbb foglalkozási 

csoportosulásokban - előfordulnak a globális kapcsolati mintákat, az említett határok több-kevesebb mel-

lőzését előnyben részesítő esetek. 

Ezek a szerveződési verziók egyben hangsúlyosan utalnak a network- tagolódás olyan tartalmi elemeire, mint 

az erőforrások, ezen belül a hálózati pozíciók egyenlőtlensége. A network-megközelítés kritikusai olykor 

joggal hivatkozhatnak a kontaktusok formai mozzanatainak túlhangsúlyozására. A „nagyvilágszerű" 

szerveződés különösen élesen rajzolja ki a (kapcsolati, s valószínűleg az azzal kapcsolatos egyéb típusú) 

pozíciók egyenlőtlenségeit. A network-megközelítés főáramlataiból Nan Lin kapcsolatstrukturálódási 

alapelvei nagyrészt erre a presztízsalapú szerveződési verzióra vonatkoznak.56 Bár az elért „kontaktusok 

ereje", illetve a (kedvezőnek tekintett esetben gyenge kötésként tételezett) „kötések ereje" tétel a kiinduló 

hátrányok kiegyenlítésének esélyét jeleníti meg, a kiinduló (például az otthonról hozott erőforrásokra épülő, 

illetve askriptív jellegű) „pozíciók ereje" tétel ennek az esélynek a viszonylagosságáról szól. S míg a 

„kisvilág"-szféra aránylag homogén klaszterein belül a különbségek részben kiegyenlítődnek vagy legalábbis 

felnagyítódnak, a klaszterek közt már itt is a differenciálódás dominálhat. Bármennyire is a horizontális 

profilok viszonylag kontúros körvonalazása megközelítésünk kifejezett célpontja, a vertikális dimenzió, az 

akár a kapcsolathálózati szerveződéssel összefüggő egyenlőtlenségi mozzanatok hangsúlyos szerepéről 

eközben sem feledkezhetünk meg. 

Az elválasztó határok és az egyenlőtlenségi viszonyok kérdése együtt jelenik meg Peter Blau strukturális 

paramétereinek57 s különösen az interszekciós-konszolidációs fogalompár összefüggésében. Tárgyunkra 

vonatkoztatva: a különböző típusú pozíciók erős korrelációját, a konszolidációs konstellációt megtestesítő 

foglalkozási csoportosulások más csoportosulásokkal szemben valószínűsíthetően a pregnánsabb határok, 

míg hierarchikus vonatkozásban az erőteljesebb distinkciók érvényre juttatása irányába hajlanak. Az újabb 

                                                           
52Davis-Carley 2008. 
53Barabási 2003. 
54Watts 2003. 
55E komplementer kontraszt egy ritka felismerésére lásd Bonacich 2004. 
56Lin 1991. 
57Blau 1994. 
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típusú, a pozíciók együttesének együttjárásait tekintve többnyire még kevésbé kikristályosodott - a blaui 

terminussal inkább interszekciós jellegű - foglalkozási miliők átjárhatóbb érintkezési mintákat mutathatnak 

fel az informális jegyek erősebb érvényesülésével. Míg Blau differenciálódási elmélete felől mindez 

kifejezetten strukturális elvekre épül, lényegében hasonló ösz- szefüggések rajzolódhatnak ki Douglas 

részben kulturális alapú „grid/ group" elmélete alapján.58 Bizonyos szervezeti miliők erősen tagolt rangszerű 

hierarchiája vagy más foglalkozási körök szakmai elvekre épülő klasszifikációs tagolódása hasonló 

szerveződési tendenciához kapcsolódik. Az egyes csoportosulások nagyobb belső kohéziója, (homofil jelle-

gű) szakmai szolidaritása - vagy éppen annak hiánya - is megjelenhet az erőforrások birtoklásának alsóbb és 

felsőbb szintjein, esetleg ilyen alapon is strukturális hasonlóságot teremtve az egyes blokkok között. 

7 E kétségkívül vázlatos számbavétel utolsó sommás elemeként néhány tágabb - részben hálózati, részben 

tudásstílus vonatkozású - megközelítésről kell még szót ejteni. Harrison White nagyszabású opusának 

korábbi és újabb változatában is aránylag kevés figyelmet kapott a széles értelemben vett diszciplínafogalom 

az eltérő típusú tevékenységi területek sajátos hálózataival,59 pedig - a „sztori"-motívum interaktív 

komponensével egyetemben - a white-i hálózati megközelítés korábban határozottan strukturális elemeit a 

kilencvenes évektől ezek töltötték meg kulturális tartalommal. Az „interfész" jellegű tevékenységek, illetve 

szerveződések produktumra irányuló tárgyi-technikai hangsúllyal bírnak. Ezzel szemben a produktumok 

(piaci vagy más jellegű összemérésének, rangsorolásának színtereire utaló) „aréna"-válfajú szelekciós- 

klasszifikációs fókusszal, míg a - presztízsszempontok érvényre jutása és reprodukálása által nagyban 

meghatározott - „tanácskozás, értekezés" („council") jellegű tevékenységi formák mobilizációs fókusszal 

rendelkeznek. White modellje közvetlenül kapcsolatba hozható a foglalkozási körökkel, s egyes elemei az 

alább körvonalazandó tipológiával is összecsengenek. 

Bizonyos fokig rímel erre - a hálózati megközelítéssel valójában közelebbi kapcsolatba nem kerülő - 

Luhmann rendszerelméleti indíttatású dinamikus folyamatmodellje a variáció, szelekció és stabilizáció 

funkcionális hangsúlyaival.60 De egy másik evolutív metszetben differenciálódási tipológiája a történetileg 

egymást követő szegmentáris, rétegszerű és funkcionális tagolódással (legalábbis második és harmadik 

elemében) ugyancsak viszonylag közeli kapcsolatba hozható a foglalkozási jellemzők, tudásstílusok 

meghatározott (szervezeti vagy szakmai szelekciós és stabilizációs) vagy éppen azoktól elkülönülő, inkább 

variatív- dinamikus jellemzőivel. Az alkalmazás itteni verziójára kétségkívül rányomja bélyegét az a 

szemléleti eltérés, mely e koncepcióhoz képest a diszkontinuitás kisebb, az aránylag tartós egymás mellett 

érvényesülés nagyobb fokát tételezi fel a különböző szerveződési formákat tekintve. Mint ahogy a 

funkcionális jellegű tagolódás kibontakozásához sem fűzi a végső történeti stádium képzetét. (Hozzá kell 

tenni, Luhmann maga is sok vonatkozásban jelzi a differenciálódási folyamatok visszafordulásának, 

korábban elkülönült részrendszerek újbóli összefonódásának esélyét, esetleg egyik vagy másik, korábban 

elkülönült szféra szerveződési kritériumainak dominanciája jegyében.) 

A luhmanni rendszerelmélet és a white-i hálózatelmélet kombinálásával kísérletező Fuchs többek közt a 

hálózatelmélet gyakran formálisnak tűnő relációs kategóriáinak tartalmi gazdagítása, például a 

centralitáspozíciók tudásszociológiai jellemzése felé tett figyelmet érdemlő lépéseket.61 

7.3. 3. Egy foglalkozási miliőtipológia felépítése és első 
eredményei 

7.3.1. 3.1 A kulturális-interakciós rétegződésvizsgálatok néhány kiindulópontja 

Az itt vázolt elképzelés távolabbi előzménye az Angelusz Róberttel a nyolcvanas évek második felében végzett 

kulturális-interakciós rétegződéskutatás, melynek már akkor kialakult és a későbbiekben is követett két 

alappillére a kapcsolathálózati pozíciók és a tudásstílusok meghatározott tipológiája volt. Egy 2005-ös felvétel62 

keretében két évtized után mód nyílt a vizsgálat főbb elemeinek megismétlésére. 

                                                           
58Douglas 1966. 
59White 1992; uő 2008. 
60Luhmann 1997. 
61Fuchs 2001. Hogy egy ilyen hálózati megalapozású összefüggést említsek, a vázolt modell az absztraktabb érvelési módok iránti 
fogadókészségét, ideológiai fogékonyságnak a felsőbb régiókon belüli centrális pozíciókkal, az absztrakciók elutasítását, egy tárgyiasabb 

szemléleti hajlamot viszont a magasabb szinteken belül inkább a - tartósan vagy aktuálisan - periférikusan elhelyezkedő csoportokkal hozza 

kapcsolatba. 
62A felvételre OTKA-kutatás keretében, az MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport égisze alatt és lebonyolítói apparátusának 

segítségével került sor. 2008 tavaszán-nyarán a DKMKA Magyar Választáskutatási Program Részvétel és Képviselet felvételén a politikai 

részvétel és tagolódás network-összefüggéseinek vizsgálata céljából a kidolgozott foglalkozási/network/tudásstílus miliőtipológia 
komponenseinek egy némileg leegyszerűsített, a korábbi feldolgozások tapasztalatai alapján kisebb számú verziójának lekérdezésére is sor 
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Az itt csak igen vázlatosan bemutatható felvételi eszköztár újbóli bevonására nagyrészt azonos, 

összehasonlítható formában került sor. A kapcsolathálózati elemzés instrumentumai a megközelítés nemzetközi 

mezőnye által szokásosan alkalmazott egoközpontú módszerek közül a közelebbi kontaktusokra vonatkozó 

nagyrészt erős kötésű kapcsolatok feltárására és társadalmi-demográfiai attribútomok szerinti körvonalazására 

irányuló úgynevezett névgenerátoros és a lazább ismeretségek kiterjedtségét és jellegét leképező foglalkozási 

pozíciógenerá- toros technikát egyaránt magukba foglalták. Ami az előbbit illeti, 2005- ben - csakúgy, mint 

1987-ben - a Fischer-McAllister-féle módszer egy, a mannheimi ZUMA által adaptált nyolcszituációs 

verziójának kisebb módosításokkal történő átvételére került sor.63 Az utóbbi vonatkozásban a Lin-Dumin-féle 

technika, s ezen belül mintegy két tucatnyi foglalkozást tartalmazó - a szóban forgó foglalkozási körökkel 

kapcsolatos lazább vagy szorosabb ismeretségek meglétét, jellegét körvonalazó - egy hazai viszonyokra adaptált 

újbóli alkalmazása valósult meg.6463 A tudásstílusok egy háromelemű tipológiából, a kognitív-instrumentális, a 

kapcsolatteremtő-önprezentációs s az uralmi-reprezentatív verziókból kiinduló feltérképezése szintén a 

korábbihoz hasonló metszetek szerint történ, azok némileg szűkebb körét, így a foglalkozással, mindennapi 

életvitellel kapcsolatos skilleket, készségeket s bizonyos jellegzetes (otthoni vagy házon kívüli) tevékenységi 

színtereket, színtérsúlypontokat foglalva magába.65 (A függő változók köre jelentősebben módosult, különböző 

tárgyú attitűdskálák szűkülésével, kulturális orientációk, kommunikatív szokások - ezen belül persze olyan új 

elemek, mint a digitális skillek, internethasználat - és a korábban is vizsgált általános ideológiai orientációk 

mellett a pártpreferenciák, politikai viselkedés, választási és közéleti részvétel előtérbe kerülésével.) 

Ahogy korábban már szó esett róla, a kulturális-interakciós rétegződés korábbi vizsgálata a foglalkozás 

kérdéskörét az egyes csoportokat jellemző network-presztízs kérdésének vizsgálata során kapcsolta be. A 

mostanihoz hasonló tipológiai modellezésre a tudásstílus-csoportok három válfajára és mindegyik esetében 

három kulturális szintjére vonatkozóan került sor.66 Mivel a feldolgozások során a tapasztalatok világossá tették, 

hogy az alsó kulturális-társadalmi szinten inkább a tudásstílusgyakorlatok, skillek kumulált hiányáról, mint 

opcionális stílusjellegű változatairól, lehet szó, a tipológia empírikus kivitelezésére ebben a formában nem 

került sor. (Valójában a tudásstílus-csoportosítás során az eredeti három válfajt képviselő típusok mellé is 

bekerült negyedikként a tudásdepriváltak csoportja.) Akkori vizsgálódásaink egy pregnáns - a tudásstílus- és a 

kapcsolathálózati kérdéskört egyaránt érintő - megállapítása a kapcsolatteremtő-önprezentációs orientáció 

előtérbe kerülése volt, főként a kognitív-instrumentális orientációval szemben, ahogy ezt a kulturális, társadalmi 

státus különböző jellemzői és nem utolsó sorban az életkori (illetve kohorsz) tagolódás szerinti eredmények 

jelezték. 

A mostani feldolgozás tehát a foglalkozási miliő konceptuális keretébe helyezte a továbbra is kapcsolathálózati 

és tudásstílus nyomvonalon elgondolt tipológiai kísérletet. A miliő fogalma itt több vonatkozásban is érdekes. 

Nem pusztán a kapcsolathálózati-kontextuális kiindulópontot érzékelteti, hanem egyúttal azt a körülményt is, 

hogy az adott vonatkozásban az alapvető elemzési egység az egyéni szintről a csoportszintre tevődött át. Bár az 

alapkomponensek egy része - a tudásstílus-komponensek - a vizsgálati személyekre vonatkozik, a foglalkozási 

mozzanattal közvetlenül kapcsolatos tényezők már a - szűkebb, illetve tágabb - network-környezet jellemzőit 

foglalják magukba. Ez egyben azt jelenti, hogy esetenként akár jelentősen eltérhet egymástól a személyes 

(aktuális, az inaktívoknál az egykori) foglalkozási státus jellege attól a miliőétől, amelybe kapcsolathálózati 

jellemzői alapján besorolták. Mindez nem kivételes, hiszen hasonló esetről van szó az egyéni szinttel szemben a 

háztartás szerepének kiemelésekor. Igaz, ez utóbbi esetben (főként az ilyenkor többnyire jellegadónak tekintett 

háztartásfő esetében) közvetlenebb a kapcsolat. Nem utolsó sorban a lazább ismeretségi kör jellemzőinek 

ugyancsak konstitutív szerepét tekintve, a szóban forgó kontextuselem némiképp a települési környezet 

tényezőjével rokonítható. Legalábbis azokkal a sűrűbb kapcsolati szövettel rendelkező lakóhelyi 

                                                                                                                                                                                     
kerülhetett egy mintegy 2000 fős mintarészleten. Az itt bemutatandó tipológia már ezeket az újabb mintaelemeket is bekapcsolhatta részben 

a korábbi blokkmiliő-kísérletek ellenőrzése és részleges korrigálása, részben a blokk-elemszámok növelése céljából. A tipológia - ezen 

néhány éves időszak során többé-kevésbé tartósnak bizonyuló - alapelemeinek főbb jellemzők szerinti bemutatása már erre a kibővített, 

összekapcsolt mintára épül, míg a bemutatandó tartalmi összefüggések a 2005-ös felvételből származnak. A feldolgozás jelenlegi 

szakaszában a tipológiai elemek kidolgozása, különböző szempontok szerinti tesztelése állt előtérben, s a jelen tanulmány - korlátozott 
keretek közti - adatprezentációja, dokumentációja is elsősorban ennek a feldolgozási, elemzési fázisnak az eredményeit tükrözi. Bár bizo-

nyos keretek közt a tipológia korábbi időszakra vonatkozó kidolgozására is lehetőség nyílik, erre a későbbiekben kerülhet sor. 
63E szituációk tipikus élethelyzetekkel és kapcsolati formákhoz kötődő alkalmakat foglaltak magukba. A fontosabb témák megbeszélésétől a 
munkával vagy az anyagi helyzettel és a háztartási teendőkkel kapcsolatos segítségnyújtásig, ahol a képletesen megnevezett személyek főbb 

(viszonytípus, életkor, nemek, iskolázottság, lakóhely, de a szűkebb kört képező öt személyre vonatkozóan tartalmibb) jellemzőinek regiszt-

rálására is sor került. 
64 A dolog természeténél fogva bizonyos foglalkozási korok előtérbe kerülésével, mások háttérbe szorulásával az eltelt két évtized folyamán 

is módosult a foglalkozási lista. (Megjegyzendő, hogy bizonyos részeleges megismétlésekre a kilencvenes években és a mostani évtizedben 

is sor került.) 
65A tudásstílus-metszetek közül a tárgyi ellátottság egy szélesebb körének feltérképezésére nem utolsó sorban terjedelmi okok, a korábbi 

kettő (sőt a társadalmi-demográfiai szélesebb körére vonatkozó panel-alapfelvételt is számításba véve, három) helyett egy felvétel 

lehetősége miatt az újabb vizsgálatban nem került sor. 
66 Lásd Angelusz-Tardos 1991. 
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közösségekével, amelyek integratív szerepe a szomszédsági kontroll különböző intézményeitől a választási 

részvétel, politikai színezet jellemzőiig számos vonatkozásban tetten érhető. 

A vizsgálat arra is kísérletet tett, hogy a kirajzolódó miliők blokkszerű aggregálása nyomán a mikroszint 

elemzése mellett a magasabb szintű hálózati összefüggéseket is feltárhassuk. Így az egyes blokkok közti 

közvetlen relációs és közvetlen vagy közvetett pozícionális viszonylatokat, a centralitásrangsor különböző 

szempontú pozícióit. Ezeknek a modelleknek a mikro-kiindulópontokkal való közvetlen összefüggését tekintve, 

ez utóbbi vonatkozásban talán helyesebb az elemzés mezo-, mint makroszintjéről beszélni. 

7.3.2. 3.2 Újabb elgondolások - a foglalkozási miliőtipológia alapsémája és 
néhány fontosabb összefüggése67 

A közvetlen foglalkozási miliőjellemzők forrása részben a szűkebb networkre vonatkozó névgenerátoros, 

részben a tágabb ismeretségi körre vonatkozó pozíciógenerátoros technika. Az előbbi módszer révén 

megnevezett személyekről (illetve az esetleges nagyobb létszám esetében azon belül kiválasztott maximum öt 

személyről) álltak rendelkezésre az illetők (aktuális, illetve egykori) foglalkozásáról való adatok. A 

megkérdezett személyek foglalkozási státusához hasonló aránylag részletes, összesen 13 (illetve a 

nyugdíjasstátus nem közelebbi megjelölése esetén annak iskolázottság szerinti differenciálásával 16) kategória 

szerinti bontásban szerepeltek (gyakorlatilag a hazai empirikus felvételekben hagyományosan alkalmazott 

kategorizálás alapján).68 

Természetesen semmi sem akadályozta, hogy a foglalkozási miliő ilyen szempontú megközelítésébe a vizsgálati 

személyek saját foglalkozását ne vonjuk be, így elvben maximum hat személyről állhattak rendelkezésre ilyen 

adatok. 

A tágabb ismeretségi körre vonatkozó Lin-Dumin-féle pozíciós generátor rétegződési hasznosítása 

kutatásainkban nem egészen új keletű fejlemény, noha az alkalmazás Nan Lin-i koncepciója az ilyen jellegű 

erőforrások egyéni szintű megragadására, és a hozzájutás és erőforrásmobilizáció (befektetés és megtérülés) 

társadalmi tőke szempontú vizsgálatára koncentrál. Jóllehet a széles foglalkozási mezőny kifejezetten kínálja 

magát egy - igaz, nem a hagyományos egyéni szintű, hanem miliőfókuszú - szegmentációs megközelítés 

számára, a kutatási irány nemzetközi gyakorlatában nincs igazán előzménye az ilyen jellegű alkalmazásnak.69 

Angelusz Róberttel folytatott vizsgálatainkban azonban több kísérletet tettünk egy ilyen típusú elemzésre (az 

ismeretségi körre jellemző foglalkozási miliőtípusok meghatározott többdimenziós eljárások, az adott esetekben 

faktoranalízis felhasználásán alapuló elkülönítésére).70 Természetesen sok függ a konkrét foglalkozási lista 

összeállításától; bár az indikátorok egymást bizonyos fokig helyettesíteni képesek, s így többnyire nem 

sorsdöntő, hogy konkrétan ez vagy az a foglalkozási együttes képviseli ezt vagy azt a miliőtípust. Annak 

azonban már kétségtelenül nagy jelentősége van, hogy lefedésük egészében megfelelően történjen meg. Mivel 

az ilyen mérésekben - köztük saját vizsgálatainkban - szokásosan alkalmazott mintegy két tucatnyi 

foglalkozásnál hosszabb lista alkalmazására (legalábbis több témakört tartalmazó felvételek esetében) nemigen 

kerülhet sor, így az összeállítás egésze mégis stratégiai fontosságú. Ahogy a jelen tipológiai munkálatok is 

jelezték egyik-másik típus profiljának élesítésére vonatkozóan további foglalkozások bevonásának igényét az 

esetleges jövőbeli vizsgálatok során. 

                                                           
67A 2005-ös alapfelvétel egy 1500 fős országos reprezentatív mintára épült, melyet - főként a felsőbb szinten megjelenő típusok 

elemszámának feldúsítására, a horizontális dimenzió kontúrosabb körvonalazására gondolva - 500 fő fővárosi (ezen belül 250-250 budai és 

pesti) megkérdezettel egészítettünk ki. Különböző vonatkozásokban részben az országos reprezentatív, részben a kiegészített minta 

alkalmazására került sor. A tipológia finomítására, adatszerű kiegészítésére használt 2008-as felvétel 2000 főnyi országos reprezentatív 

mintát foglalt magába (itt is bizonyos nagyvárosi feldúsítással és adott esetekben használt megfelelő súlyozással). 
68E kategóriák a következők voltak: felső- és középszintű vezetők, beosztott diplomások, alsó szintű vezető, irodai alkalmazott, szellemi 
szabadfoglalkozású-önálló, egyéb önálló, technikus/felső szakmunkás, egyéb szakmunkás, betanított munkás, segédmunkás, 

mezőgazdáasági fizikai, egyetemi hallgató, diplomás nyugdíjas, középszintű nyugdíjas, alapszintű nyugdíjas, egyéb nyugdíjas, egyéb 

inaktív. Bár az utóbbi öt, foglalkozási szempontból nem elsősorban jellegadó (igaz, társadalmi miliő szempontjából többet mondó) kategória 
a blokkrajzolat körvonalazásának kezdeti stádiumában még helyet kapott az elemzésben, jelentős életkori vonzatuk (torzításuk) miatt a 

tipológia kidolgozásának végső fázisában már nem került sor bevonásukra. 
69Legközelebb talán Erickson (1996) áll hozzá. 
70Legkidolgozottabb változatára lásd Angelusz-Tardos 2008, ahol öt miliőtípus: menedzser-szakértői, nyilvános értelmiségi, piaci-

szolgáltatási közbülső, munkás/városi fizikai, vidéki/mezőgazdasági fizikai miliő körvonalazására került sor. 

Jóllehet az adatdokumentáció függelékes megjelenítése korántsem a szerző elvi preferenciájából következik, ez esetben a terjedelmi 
korlátok és a főszövegbeli lehető tömörség szempontján kívül mellette szól, hogy a kidolgozott foglalkozási miliőtipológia e formában 

történő első közlése az elvi háttér, az elméleti és metodológiai előzmények és maga a séma alapelemeinek kidomborítását igényli. Az 
empirikus részletek további publikációkban, köztük egy készülő monográfiában kerülhetnek jobban előtérbe. 
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A kidolgozás első fázisában tehát e két megközelítés külön-külön történő alkalmazásával egy-egy előzetes 

résztipológia, mindkét esetben négyosztatú csoportosítás kialakítására került sor, ahol a szűkebb network 

foglalkozási jellege főként a miliő vertikális, a tágabb ismeretségi kör összetétele pedig főként a horizontális 

vetület kirajzolásához járult hozzá. Az utóbbi esetben az elméleti háttér bemutatásánál már jelzett szervezeti, 

szakmai és egyéb fókusz, a hagyományos és új típusú foglalkozási miliők hangsúlya szerint, és voltaképpen 

bizonyos tudásstílus-tendenciát már itt is jelezve. A rajzolatok mindkét esetben a kapcsolati irányok belső 

korrelációs mátrixaiból, már aggregált adatokból kiinduló (Netminer 2.6 network-szoftvert felhasználó), 

sokdimenziós elemzésre épültek (a szóban forgó rajzolatokat lásd a Függelék 1.1. és 1.2. ábráján).71 

A következő menetben - itt ismét az elemzés egyéni szintjére visz- szatérve72 - a két metszetben vázolt 

csoportosítás (a hangsúlyosan vertikális dimenzióban a menedzsment, értelmiségi, centrumperiféria és periféria, 

a viszonylag inkább horizontális jellegű dimenzióban a „magértelmiségi", „trendértelmiségi", szolgáltatási, 

termelési miliők összekapcsolására s e 4x4, azaz összesen 16 mezőt tartalmazó keresztbontás alapján a 

sűrűsödési pontok kiválasztására került sor. Kezelhető számú típus megragadása érdekében további 

egyszerűsítést céloztunk meg. (A szóban forgó bontást és modellrajzolatot lásd a Függelék 1. táblázatában.) Hat 

ilyen sűrűsödési pont mellett elméleti meggondolás alapjan egy „deviáns" hetedik is a tipológiaséma kiinduló 

vázának része lett. Annak a „felsőperifériának" nevezett miliőnek a kiindulópontjairól volt itt szó, amelyben az 

„alsóperiféria" nagylétszámú típusához közeli helyzeti jellemzőkhöz - főként a tágabb ismeretségi kör 

összetételében kifejeződő, követő jellegű orientáció73 nyomán - egy viszonylag emelt szintű, a középrétegekhez 

közelítő foglalkozási miliő társul. A következő menetben már e tipológiaváz felhasználásával került sor - szintén 

az egyéni elemzési szinten - a tudásstílus-elemek felhasználásával a szóban forgó kapcsolathálózati váz tartalmi 

bővítésére. Ezek az elemek a foglalkozási skillekre, érdeklődési irányokra és jellegzetes színterekre 

vonatkoztak. A diszkriminanciaanalízis technikájára alapozó, több iteráción keresztül történő tipológiai 

kísérletezést - az említett 2008-as felvétel lehetőségeit felhasználva - a blokktipológia kontrollja, s részbeni 

finomítása egészítette ki.74 

Végül is mindennek nyomán rajzolódott ki a következőkben vázolt hétosztatú miliőséma, amely vertikálisan 

három szintet, horizontálisan - a már érintett empirikus tapasztatokra is építve - lefelé szűkűlő számú (a felső 

szinten három, középen két, azaz a felsőperiféria típussal két és fél, alul egy, az előbbivel együtt másfél) típust 

foglal magába.75 

A tipológia kulcseleme a felső szint horizontális elemeinek, egyaránt értelmiségi jellegű miliőblokkjainak 

megkülönböztetése. Ez az a mozzanat, amellyel a legtöbb pluszt nyújthatja más (például gazdasági vagy 

szűkebben kulturális - humán tőke - szempontú), határozottabban vertikális jellegű modellekhez képest, olyan 

kérdéskörökben, mint a kulturális ízlések, szakmai és szabadidős orientációk, részvételi készségek, ideológiai és 

politikai preferenciák. Persze az, hogy ez az igény mennyire teljesül, még további elemzések és majdani 

ismétlések kérdése. Mindenesetre az alapul szolgáló vizsgálatok már több biztató példát szolgáltatnak erre, 

ahogy azt remélhetőleg az alábbiakban (illetve a Függelékben) még bemutatandó összefüggések is szemléltetik. 

A nem kifejezetten konvencionális, a stratégiai döntések közé tartozó elnevezések sem maguktól értetődőek. Mit 

takar a cégmiliő, a szakmiliő és a trendmiliő fogalma? A cégmiliő (gazdasági vagy más nagyszervezeti) belső 

hierarchia, ranglétra-orientált és a szakmiliő az ilyen típusú szervezeten túli szakmai szerveződések (kamarák, 

szakszervezetek, diszciplináris ágazatok) által fémjelzett hagyományosabb, lokális típusok. Mellettük a globális 

vonatkozásokra fogékonyabb, és mindenek előtt az újdonságok, aktualitások irányában orientálódó 

                                                           
71 A 2005-os országos reprezentatív minta adatai alapján. 
72A 2005-ös országos reprezentatív minta adatai alapján. 
73Ilyen követő orientáció bizonyos típusaira (részben magasabb szinteken belül) a hazai tapasztalatok alapján lásd Utasi 2000. 
74Ez konkrétan a következő eljárásokon alapult. A 2005-ös és 2008-as adatbázis egyesítése után a 2005-ös adatok és eljárások nyomán 

kidolgozott első tipológiából mint prior adottságból kiindulva a tipológia négy komponensegyüttese - a szűkebb network, illetve a tágabb 

ismeretségi kör foglalkozási összetétele, a foglalkozási-érdeklődési skillek és a jellemző tevékenységszínterek (ismét csak egyesített, mind-

két adatbázisban előforduló, egymásnak megfeleltethető változóegyüttesek) alapján diszkriminanciaelemzésekre került sor, melyek külön-
külön kirajzolták az adott szempontok szerinti hétosztatú csoportosulásokat. Egy következő lépés ezek összegzése volt, egy olyan 

magtipológia szerkesztésével, amelynek valamennyi eleme a jelzett négy szempontból legalább háromban „a helyére" került; ez a népesség 

mintegy harmadát foglalta magába. A dolog természeténél fogva a tipológia részjellemzői ezen a népességmagon belül sokkal élesebben 
jelennek meg, de a külső - egyebek közt a függelékben közölt - összefüggések jó része is jóval pregnánsabb, mint a népesség egészén. (A 

tipológiamag kidolgozásának és felhasználásának ez a stratégiai jelentősége elvben több figyelmet érdemel, mindennek részletezésére, 

hangsúlyosabb kiemelésére további publikációk, több részletet magába foglaló empirikus dokumentáció során kerülhet sor.) Ami az eljárás 
további menetét illeti, a tipológiának a teljes népességre kiterjedő végső formába öntése - ismét diszkriminanciaelemzés útján - már e 

tipológiamagból kiindulva, a komponensegyüttes egészének felhasználásával történt. A kialakult tipológia egyes elemeinek a (részben 

sztenderdizált alapkomponensekkel való) összefüggését lásd a Függelék 2. táblázatában. 
75 Az adott keretek közt nincs lehetőség más tipológiákhoz képesti hasonlóságok, illetve eltérések részletezésére. Röviden: a tipológia 

alapsajátosságát a tudásstílus-megközelítést magába foglaló kapcsolathálózati megalapozás, illetve a foglalkozási és network-vonatkozás 

egybekapcsolása adja, és a séma lefelé szűkűlő horizontalitása is ilyen elemként tekinthető. Ha viszonylag közeli modelleket neveznék meg, 
Collins, Bourdieu és Vester tipológiáit említeném, ahol a korábbi bemutatások során az eltérés néhány fontosabb vonását is megjelöltem. 
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csoportosulások jelennek meg a trendmiliő oldalán. A tendenciák, divatjelenségek sokszor nem kevésbé 

erőteljes befolyására rezonáló foglalkozási csoportoknak a publikus szférához és network-szerveződéshez 

közelálló, olykor még határozott foglalkozási identifikációval sem megjelölhető újabb típusú pályák képviselői 

tartoznak ide. A trendmiliő típus enyhén megemelt sémán belüli elhelyezése - mint a Függelék 5. táblázatának 

ilyen adatai jelzik - legalábbis a hazai viszonyokon belüli bizonyos egyéni szintű erőforráselőnyét tükrözi, 

főként a kapcsolathálózati és részben a kulturális erőforrások vonatkozásában. 

 

1. ábra. Foglalkozási/network/tudásstílus miliőtipológia egy hétblokkos sémája 

E típusok valamelyest megfeleltethetők a kulturális-interakciós vizsgálatsorozat korábban vázolt tudásstílus-

alakzatának, noha önmaguk is különböző szemléleti logikákat testesítenek meg. A trendmiliő elvben is közeláll 

a kapcsolatteremtő-önprezentációs tudásstílushoz, azonban aktualitásigénye, az újdonságok terén való kitűnés 

iránti pre- diszpozíciója a kognitív-instrumentális tudásstílus bizonyos jellegzetes elemeit, egyfajta erőteljes 

teljesítményorientáció motívumait is involválják. A szakmiliő tárgyi-technikai fókuszával, az adott terület meg-

határozott minőségkritériumai iránti igényével kézenfekvő módon közel áll ez utóbbi tudásstílushoz, azonban 

szakmai kereteinek erőteljes hangsúlya, ilyen szempontból határozott disztinkciós törekvése más miliőkkel 

szemben a (szimbolikus- vagy uralmi-)reprezentatív tudásstílushoz közelíti. Ez utóbbi elvben elsősorban a 

cégmiliő sajátja, amely azonban - helyzeti sajátosságainál fogva is - közel lehet a kapcsolatteremtő-

önprezentációs stílushoz is. 

Ugyanígy, az egyes miliők jellegzetes vonásai meghatározott blokkkapcsolati affinitások, az eltérő szituációk 

szerint is változó irányok alapjául szolgálhatnak. A szak- és trendmiliő kulturális affinitásuk, a cég- és szakmiliő 

a hagyományos (szervezeti vagy szakmai) keretekbe ágyazottságuk miatt állnak közel egymáshoz. Ezzel 

szemben a cég- és trendmiliőt a gazdaság szférájához, illetve a piaci viszonyokhoz való kapcsolódásuk közelíti 

egymáshoz. Az adott konstelláció jellegétől függ, hogy mikor melyik kapcsolati irány kerül előtérbe. 

Ahogy a kidolgozás előző fázisai során is megvalósult bizonyos átjárás az egyéni és csoportszintű elemzések 

között, úgy a már kidolgozott tipológia alapján sor kerülhet az egyes blokkok viszonylataira, relatív pozíciójára 

vonatkozó elemzésekre is. A Függelék 2.1.-2.4. ábrái mutatnak be négy ilyen kapcsolathálózati elemzésen 

alapuló rajzolatot. Az első esetben a tipológiaalkotó komponensek szerinti - endogén jellegű -, a további 

esetekben három, a vizsgálaton belül kulcsfontosságúnak tekintett további - exogén jellegű - összefüggés 

alapján. Ez utóbbi - a korábbiak alapján mezőszintű - elemzések szerint, különböző vonatkozásokban különböző 

mértékben, a „cégmiliő" bizonyos centralitáselőnye, főként a kapcsolati közelség (köztesség), illetve strukturális 

autonómia szempontjából kedvező pozíciója rajzolódik ki. (A fenti sémán belüli közbülső elhelyezés is ezt 

kívánja érzékeltetni.) Erdemes ugyanakkor megfigyelni, hogy az ideológiai-politikai affinitások szempontjából 

mások a kapcsolódási minták, a felső (cégmiliő) és alsó szintek viszonylagos közelségével a baloldali (vagy 

legalábbis a jobboldalival szembeni) orientációk oldalán. 

A középső szint két típusa mindkét oldalon nagyobbrészt „fehérgalléros" blokkokat foglal magába. Míg azonban 

a nagyrészt a tercier szféra újabb típusú területeihez kapcsolódó (mint a biztosítási, különböző ügyfélszolgálati, 
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ingatlan- és hitelüzleti) szolgáltatási miliő76 a hagyományos termelői-szolgáltatói ágaktól viszonylag távol, a 

tisztább, kellemesebb foglalkozási környezetekhez közelebb foglalnak helyet. A - nem feltétlenül saját 

tulajdonhoz, de a a piacnak, konjunktúrának jellegzetesen kitett magánszférához kapcsolódó - kisvállalkozói 

miliő inkább a hagyományos ipari, közlekedési környezetek világát jeleníti meg. A felsőperiféria miliő - már 

jellege alapján is - meglehetősen heterogén, valahol a felfele tekintő képzettebb kékgalléros és a lefelé csúszó 

fehérgalléros világ találkozási pontján helyezkedik el. Az ábrán való elhelyezése nagy belső szóródását s egyben 

azt a kapcsolathálózati jellegzetességét, adott esetben előnyét, érzékelteti, hogy az alsóperifériától a felsőbb 

szintek közelébe viszonylag rövid átjárást („kisvilág"-szerű klaszterösszeköttetést) biztosít. 

A fenti séma fordított piramis jellege annyiban félrevezető, hogy vizuálisan az alsó szint létszámszerű 

korlátozottságát is sugallhatja, holott valójában ellenkező a helyzet. Bármely, az elmúlt időszakban elvégzett 

elemzés alapján messze a legnépesebb miliőcsoport, amely a felnőtt népesség közel felét (ezen belül a 

szakképzetlen falusi népesség zömét és a kapcsolati erőforrásaik nem kis hányadát elvesztő idős populáció 

számottevő részét) is magába foglalja. Összességében a felső szintet képviselő három típus - a két adatbázist 

együttesen tekintve - egymáshoz közel azonos arányban a népesség mintegy egyhatodát, a középszint 

miliőtípusai (a felsőperiféria blokk létszámának felét is hozzájuk számolva) egyharmadát, és (az előbbi típus 

másik felével kiegészítve) az alsóperiféria mintegy felét foglalja magába (lásd a Függelék 3. táblázatát). Nem 

volna indokolatlan ezen az alapon a fenti séma mellett egy létszámarányos normál piramis megjelentetése sem.77 

A 2005-ös kutatás során néhány kiegészítő tipológiát is kidolgoztunk. Így egy olyan sokelemű - azonban a fenti 

tipológielemektől különböző - életstílus-tipológiát is, amely nem utolsó sorban nagyfokú életkori és képzettségi 

meghatározottsága alapján sokban rímel a Schulze-féle modellre, s ez a kapcsolat a típusok elnevezéseiben is 

megjelenik. Eltérés viszont, hogy - részben a hazai terep sajátosságai alapján - egy hatodik, élestíllus 

szempontból is általánosan deprivált típus bevonására is sor került (amely - az alsóperiféria foglalkozási 

miliőjéhez hasonlóan, azt erősen átfedve itt is a legnépesebb csoportnak bizonyul). A két tipológiának a 

Függelék 6.1. táblájában bemutatott kapcsolata olyan jellegzetes, a tipológiák tartalmi érvényességéhez is 

adalékul szolgáló tendenciákat jelez, mint a szakmiliő erőteljes nívó-, a trendmiliő önmegvalósítás-, a 

szolgáltatásmiliő szórakozás- s a felsőperiféria-miliő harmóniaorientáltsága. A relációs ábrák egyikének alapjául 

szolgáló négyelemű ideológiai-politikai tipológia szempontjából (lásd a Függelék 6.2. táblázatát) a fent már 

említett jellegzetességek mellett a szakmiliő nem annyira jobb-konzervatív, mint sokkal inkább zöld-

konzervatív orientációja emelkedik ki, amelyhez részben a szolgáltatásmiliő hasonló affinitása párosul. 

Magától értetődik a tipológia gyümölcsöző voltának egyik alapkérdése, hogy mennyivel teljesít többet más, 

hasonló jellegű vagy közeli csoportosítási modellekhez, tipológiákhoz képest. Az első természetes 

összehasonlítás a foglalkozás hagyományos kategóriáival adódik; erre vonatkozóan a vizsgálatainkból eredő 

egybevetés csaknem egyöntetűen kedvező képet mutat, ez azonban mindössze egy elemi követelmény. Egy 

következő kérdés a különböző típusú erőforrások hierarchikus változóival történő egybevetés. Olyan 

vonatkozásokban, ahol kifejezetten egyenlőtlenségszerű függő változókkal (mint jövedelem stb.) van dolgunk, 

ismét csak természetes, hogy az előbbiek többet magyarázhatnak, hiszen ez a tipológia nem a vertikális, hanem 

az általuk kevésbé megragadott horizontális metszet összefüggéseire van „kihegyezve". Bár kulturális 

érdeklődés, ízlésvonatkozásokban a képzettség, a bizonyítványokban, diplomákban kifejezett végzettség szerepe 

nyilván meghatározó, a szóban forgó horizontális összefüggések alapján a tipológia az elemzések eddigi 

tapasztalatai szerint sok esetben az iskolázottsági szinthez hasonlóan, esetenként jobban is teljesít, míg az 

ideológiai orientáció, politikai preferenciák esetében többnyire a javára billen az összefüggések egybevetése.78 

Az életkori, generációs tagolódáshoz közeli kérdésekben ismét mérsékeltebb a tipológia magyarázó ereje az ide 

vonatkozó alapváltozóhoz képest, azonban - az egyes típusok korábban már érzékeltett életkori tendenciái 

                                                           
76A miliő ilyen elnevezését kétségkívül megterheli az EGP-modell - minden bizonynyal más miliőkhöz kapcsolódó - felső szintjének hasonló 

névcímkéje. Ahogy azonban az sem feltétlenül találó, erre a típusra sem sikerült mind ez idáig az itt alkalmazottnál megfelelőbb elnevezést 

találnom. 
77Legalább egy megjegyzést érdemel az az időbeli jellegzetesség, amely az elmúlt évek két vizsgálatának tipológiai egybevetése alapján 

rajzolódik ki. Az alsóperiféria részarányának valamely csökkenése s a szolgáltatásmiliő súlyának növekedése mellett a felső szinten belül a 

cégmiliő számszerű képviselete nőtt a másik két típussal, elsősorban a szakmiliővel szemben. Bár ennek az eltérésnek a mértékét nem kell 
túlértékelni, valószínűleg valós tendenciát tükröz. Nem csupán a szóban forgó miliőtípus stratégiai elhelyezkedésének és potenciális 

vonzerejének felel meg, de annak a feltételezhető egybecsengésnek is, mely e miliőtípus integratív-stabilizációs jellege s a rendszerváltás 

nagyobb társadalmi mozgásait követő periódus (igaz, a legutolsó években már nem any- nyira zavartalan) konszolidációs tendenciái között 
állt fenn. Bizonyos értelemben ezzel egybecsengő megállapításokat eredményezett a 2005-ös vizsgálatnak az interszekciós- konszolidációs 

fogalompár szempontjából végzett elemzése és a korábbi vizsgálatok eredményeivel történt összehasonlítása (lásd Angelusz-Tardos 2006). 
78 Hogy néhány konkrét példát is említsek, a függelékben bemutatott további két jelentős csoportosítással, az életstílus- és az ideológiai, 
politikai orientációs tipológiával való egybevetések, egyszerű kereszttábla-eredmények alapján: az első esetben (a 2005-ös teljes adatbázis 

alapján) a foglalkozási miliőtipológia mind az iskolai végzettség (négy- és hatosztatú), mind az életkor (négyosztatú) csoportosításaihoz 

képest valamivel erősebb, a második esetben az iskolázottsághoz képest ismét erősebb, az életkorhoz képest némileg gyengébb összefüggést 
produkál. (Mindkét esetben kedvező az összevetés a vizsgálatban alkalmazott hagyományos foglalkozási csoportosításhoz képest.) 
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alapján - ilyen vonatkozásban sem érzéketlen79 Egyik előnyét ez a különböző tagolódási metszetek együttes 

megjelenítéséből adódó kompaktsága adhatja. 

Hasonlóan lényeges kérdés a tipológia elemeinek reprodukálhatósága, a jelen esetben alkalmazott több tucatnyi 

alapindikátorhoz (és ennek megfelelő felvételi időtartamhoz) képest korlátozottabb számú adatból, egyszerűbb 

változóegyüttesből való előállíthatósága. Az erre vonatkozó kísérletek - elsőként az adott vizsgálatok adatbázisa 

alapján - ezután kezdődhetnek. A későbbiekben elképzelhető, hogy mindehhez további adalékokra is szükség 

lesz, például az (aktuális vagy korábbi) foglalkozási körülmények, köztük az ágazati hovatartozás vagy a 

munkahely(ek) jellegének részletesebb jellemzői alapján. Ezek előtt azonban a tipológia alkalmazásában rejlő, 

abból máris kibontható szubsztantív eredmények részletesebb felszínre hozása a következő teendő. 

7.4. Függelék 

7.4.1. Táblázatok 

7.4. táblázat - 1. táblázat. A vertikális (szűkebb network) és horizontális (tágabb 

ismeretségi) hangsúlyú foglalkozási csoportosítások összekapcsolásának empirikus 

sűrűsödési pontjai, illetve koncepcionális kiemelései a 2005-ös Kulturális-Interakciós 

Rétegződés II. vizsgálat országos adatbázisa (N=1500, sztenderdizált reziduális értékek) 
 

 
Horizontális tipológia (tágabb ismeretségi kör alapján) Total 

1 magért 2 trend 3 szolg. váll 4 term. 

Vertikális 

tipológia 

(szűkebb 

network-

kapcsolatok 

alapján) 

1. 

menedzsment 

82 78 75 82 317 

2,4 ,9 1,6 -4,1   

2. értelmiség 
95 103 19 33 250 

7,2 7,6 -5,5 -8,1   

3. centrum-

alsó 

59 62 68 101 290 

-,3 -,6 1,4 -,3   

4. periféria 
79 99 146 319 643 

-7,2 -5,9 1,8 9,8   

összesen 315 342 308 535 1500 

7.5. táblázat - 2. táblázat. A foglalkozási miliőtipológia alapkomponensei az egyes 

típusok szerint (2005-2008 teljes adatbázis, means) 
 

 
Foglalkozási miliőtípusok 

cég trend szak szolg kisv felper alper Total 

Szűkebb networkjében 

Zscore 2,23 0,57 -0,06 -0,16 -0,16 -0,20 -0,19 0,00 

                                                           
79 A tipológia ilyen jellegű – iskolázottsági, életkori, továbbá nemek szerinti – összefüggéseit lásd a Függelék 4.1–4-3. táblázataiban. 
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(nwfvez) 

felső vezető 

Zscore 

(nwdipl) 

beoszt. 

diplomás 

0,69 1,87 1,29 -0,16 -0,10 -0,09 -0,32 0,00 

Zscore 

(nwavez) 

alsó vezető 

0,20 -0,11 -0,05 -0,18 1,53 -0,11 -0,19 0,00 

Zscore 

(nwirod) 

irodai 

0,35 0,16 0,27 0,82 0,14 -0,12 -0,38 0,00 

Zscore 

(nwonf) 

felső önálló 

0,31 0,14 0,29 0,25 -0,08 0,17 -0,22 0,00 

Zscore 

(nwona) 

alsó önálló 

-0,05 -0,09 -0,09 -0,09 0,23 0,45 -0,15 0,00 

Zscore 

(nwtechn) 

technikus 

-0,19 -0,24 0,02 -0,14 1,23 0,45 -0,29 0,00 

Zscore 

(nwszm) 

szakmunkás 

-0,35 -0,54 -0,47 -0,05 0,07 0,05 0,15 0,00 

Zscore 

(nwsm) 

segéd-

bet.munkás 

-0,38 -0,44 -0,29 -0,23 -0,20 -0,11 0,28 0,00 

Zscore 

(nwmezg) 

mezg. fiz. 

-0,03 -0,13 0,03 0,04 -0,13 0,05 0,03 0,01 

Ismeretségi körében 

Zscore: 

középisk. 

tanárt ismer 

0,59 0,75 0,71 0,37 0,38 0,34 -0,58 0,00 

Zscore: 

sofőrt ismer 
0,04 0,20 0,05 0,01 0,22 0,29 -0,10 0,03 

Zscore: 

válalkozót 

ismer 

0,45 0,38 0,29 0,25 0,32 0,27 -0,34 0,02 

Zscore: 

önkormányz

ati képv. 

0,33 0,59 0,32 -0,10 0,08 0,40 -0,14 0,06 



 VII. TÚL A RÉTEGZŐDÉSEN?  

 511  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

ismer 

Zscore: 

szakmunkás

t ismer 

0,03 -0,02 -0,19 0,04 0,24 0,26 -0,01 0,05 

Zscore: 

ügyvédet 

ismer 

0,74 0,84 0,90 -0,23 -0,34 1,05 -0,54 -0,01 

Zscore: 

belsőépítész

t. ismer 

0,15 0,79 1,17 -0,08 -0,19 -0,02 -0,22 -0,02 

Zscore: 

pincért 

ismer 

0,20 0,34 0,30 0,14 0,29 0,30 -0,28 0,01 

Zscore: 

mérnököt 

ismer 

0,77 0,90 0,88 -0,14 0,37 0,30 -0,43 0,00 

Zscore: 

igazgatót 

ismer 

0,69 0,89 0,59 0,12 0,14 0,20 -0,39 0,00 

Zscore: 

bolti eladót 

ismer 

-0,04 -0,02 -0,01 0,01 0,14 0,22 0,00 0,04 

Zscore: 

újságírót 

ismer 

1,01 0,91 0,51 -0,06 0,00 -0,01 -0,27 0,00 

Zscore: 

színészt 

ismer 

0,31 0,88 0,21 -0,02 0,03 0,11 -0,20 0,00 

Zscore: 

sebészt 

ismer 

0,38 0,82 0,70 -0,19 -0,07 0,37 -0,26 0,00 

Zscore: 

adminisztrát

ort ismer 

0,35 0,39 0,43 0,22 0,31 0,17 -0,33 0,00 

Zscore: 

ápolót ismer 
0,10 0,48 0,30 0,02 0,15 0,26 -0,17 0,03 

Zscore: 

tudóst ismer 
-0,14 3,03 -0,19 -0,13 -0,10 -0,13 -0,19 -0,01 

Zscore: 

segédmunká

st ismer 

-0,17 -0,08 -0,14 -0,12 0,14 0,27 0,12 0,07 

Zscore: 0,44 0,89 0,61 -0,12 -0,02 0,23 -0,20 0,02 



 VII. TÚL A RÉTEGZŐDÉSEN?  

 512  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

politikust 

ismer 

Zscore: 

parasztgazd

át ismer 

0,03 0,40 0,12 -0,16 0,11 0,19 0,06 0,07 

Zscore: 

butikost 

ismer 

0,27 0,24 0,41 0,23 0,20 0,28 -0,26 0,03 

Zscore: 

őrzővédőt 

ismer 

0,13 0,19 0,15 0,09 0,41 0,23 -0,21 0,02 

Zscore: 

fodrászt 

ismer 

0,15 0,19 0,30 0,14 0,16 0,26 -0,16 0,04 

Szokott 

komolyzené

t hallgatni 
1,46 1,47 1,72 1,15 1,12 1,13 1,05 1,16 

összejönni 

barátokkal 
2,76 2,75 2,81 2,85 2,85 2,50 2,14 2,47 

társasjátékot 

játszani 
2,04 2,18 2,12 1,93 2,19 1,79 1,43 1,74 

borozóba 

járni 
1,74 1,63 1,50 1,73 1,56 1,49 1,45 1,54 

meccsre 

járni 
1,56 1,62 1,49 1,54 1,62 1,44 1,24 1,40 

színházba 

járni 
1,99 2,10 2,24 1,56 1,40 1,28 1,07 1,37 

rock-

koncertre 

járni 

1,63 1,57 1,57 1,52 1,41 1,23 1,08 1,28 

múzeumba 

járni 
1,94 2,25 2,27 1,62 1,62 1,57 1,10 1,47 

templomba 

járni 
1,61 1,77 1,95 1,45 1,46 1,58 1,54 1,56 

idegen 

nyelven 

olvasni 

2,06 2,22 2,00 1,73 1,75 1,39 1,10 1,46 

Ért-e 

a 1,53 1,62 1,55 1,36 1,51 1,64 1,39 1,46 
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villanyszere

léshez? 

a szgép 

kezeléshez 
2,45 2,44 2,35 2,56 2,25 1,66 1,20 1,77 

a 

kőművesmu

nkához 

1,39 1,47 1,44 1,29 1,51 1,60 1,46 1,45 

az internet 

használatáh

oz 

2,44 2,41 2,33 2,60 2,15 1,48 1,14 1,71 

valamilyen 

hangszerhez 
1,45 1,58 1,50 1,21 1,19 1,18 1,08 1,19 

hivatalos 

ügyek 

intézéséhez 

2,35 2,42 2,35 2,13 2,21 2,09 1,54 1,91 

a divathoz, 

öltözködésh

ez 

2,18 2,25 2,29 2,23 2,16 1,93 1,51 1,86 

viccmesélés

hez, 

anekdotázás

hoz 

2,00 2,08 1,88 1,81 1,94 1,94 1,54 1,75 

A munkájára jellemző 

anyagmegm

unkálás 
1,52 1,61 1,76 1,51 1,70 1,90 1,97 1,81 

ellenőrzés 2,12 2,64 2,17 1,88 2,18 2,09 1,74 1,95 

gépkezelés 2,77 2,45 2,45 2,38 2,28 2,26 1,80 2,13 

kapcsolatépí

tés 
2,15 2,78 2,40 1,79 2,18 1,74 1,40 1,75 

kockázatbec

slés 
2,54 2,41 2,04 1,88 1,90 1,74 1,27 1,67 

mások 

meggyőzése 
2,85 2,78 2,33 1,94 2,09 1,75 1,34 1,78 

más 

munkájának 

értékelése 

2,22 2,63 2,15 1,83 1,81 1,74 1,28 1,65 

piaci munka 2,26 2,21 1,77 1,67 1,81 1,53 1,21 1,53 

nyilvános 

szereplés 
2,92 3,01 1,89 1,62 1,72 1,47 1,18 1,57 
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oktatás, 

képzés 
1,77 2,69 2,73 1,52 1,57 1,49 1,22 1,52 

tervezés 2,12 2,68 2,58 1,66 1,68 1,56 1,19 1,56 

7.6. táblázat - 3. táblázat. A foglalkozási miliőtípusok részaránya a teljes népességen 

belül (felvételi időpontok szerint a 2005-ös Kulturális-Interakciós Rétegződés és a 2008-

as DKMKA-vizsgálatok országos adatai alapján, súlyozva, százalékban) 
 

 
ÉV 

Totál 
2005 2008 

Foglalkozási miliő 

cég 4,3% 7,3% 6,1% 

trend 5,4% 4,0% 4,6% 

szak 5,9% 4,2% 4,9% 

szolgáltatás 13,7% 17,8% 16,1% 

kisvállalkozó 8,2% 8,7% 8,5% 

felső periféria 14,9% 16,3% 15,7% 

alsó periféria 47,5% 41,6% 44,0% 

Total 
1500 2125 3625 

100,0% 100,0% 100,0% 

7.7. táblázat - 4.1. táblázat. A foglalkozási miliőtípusok nemek szerint (a 2005-ös 

Kulturális-Interakciós Rétegződés és a 2008-as DKMKA-vizsgálatok országos adatai 

alapján, súlyozva, százalékban) 
 

 
NEM 

Total 
férfi nő 

Foglalkozási miliő 

cég 5,8% 6,4% 6,1% 

trend 4,3% 4,9% 4,6% 

szak 4,5% 5,3% 4,9% 

szolgáltatás 14,5% 17,5% 16,1% 

kisvállalkozó 9,2% 7,9% 8,5% 

felső periféria 17,3% 14,4% 15,7% 
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alsó periféria 44,4% 43,7% 44,0% 

Total 
1615 2011 3626 

100,0% 100,0% 100,0% 

7.8. táblázat - 4.2. táblázat. A foglalkozási miliőtípusok életkor szerint (a 2005-ös 

Kulturális-Interakciós Rétegződés és a 2008-as DKMKA-vizsgálatok országos adatai 

alapján, súlyozva, százalékban) 
 

 
KOR4 

Total 
18-29 30-44 45-59 60- 

Foglalkozási 

miliő 

cég 6,9% 6,9% 8,0% 2,9% 6,1% 

trend 5,3% 5,8% 4,2% 3,6% 4,6% 

szak 6,5% 4,5% 5,0% 4,4% 4,9% 

szolgáltatás 36,7% 19,5% 11,5% 3,9% 16,1% 

kisvállalkozó 12,6% 13,2% 6,6% 3,6% 8,5% 

felső periféria 8,1% 17,8% 20,1% 14,6% 15,7% 

alsó periféria 24,0% 32,3% 44,7% 67,0% 44,0% 

Total 
693 897 1006 1028 3624 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

7.9. táblázat - 4.3. táblázat. A foglalkozási miliőtípusok iskolai végzettség szerint (a 

2005-ös Kulturális-Interakciós Rétegződés és a 2008-as DKMKA- vizsgálatok országos 

adatai alapján, súlyozva, százalékban) 
 

 
ISK4 

Total 
max8 szakm közép dipl 

Foglalkozási 

miliő 

cég ,6% 2,3% 6,2% 23,9% 6,1% 

trend ,5% ,8% 3,4% 22,6% 4,6% 

szak ,4% 1,3% 6,6% 17,6% 4,9% 

szolgáltatás 5,9% 11,4% 31,0% 13,9% 16,1% 

kisvállalkozó 2,2% 8,1% 15,8% 5,8% 8,5% 

felső periféria 8,9% 19,5% 20,7% 10,0% 15,7% 
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alsó periféria 81,4% 56,5% 16,3% 6,2% 44,0% 

Total 
954 1083 1063 518 3618 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

7.10. táblázat - 5. táblázat. A foglalkozási miliőtípusok erőforrás-pozíciója négy 

dimenzió szerint (a 2005-ös országos adatbázis alapján, kvintilis- csoportosításai, 

means) 
 

Foglalkozási miliőtípusok Kulturális 

erőforrásindex 
Anyagi 

erőforrásindex 
Network 

erőforrásindex 
Politikai 

involváltság 

index 

cég Mean 4,48 4,32 4,15 3,67 

Std. Dev ,75 ,85 ,99 1,39 

szak Mean 4,51 4,07 4,09 3,47 

Std. Dev ,79 1,05 1,08 1,44 

trend Mean 4,65 4,17 4,47 3,85 

Std. Dev ,64 1,01 ,76 1,28 

szolgáltatás Mean 3,87 3,97 3,46 3,09 

Std. Dev ,97 ,92 1,248 1,45 

kisvállalkozó Mean 3,78 3,96 3,54 3,38 

Std. Dev ,95 ,96 1,26 1,39 

felső periféria Mean 3,10 3,48 3,59 3,51 

Std. Dev 1,12 1,17 1,123 1,32 

alsó periféria Mean 2,05 2,25 2,24 2,56 

Std. Dev ,99 1,18 1,177 1,32 

Totál Mean 2,99 3,11 3,03 3,01 

Std. Dev 1,38 1,38 1,40 1,43 

7.11. táblázat - 6.1. táblázat. Eletstílus-csoportok a foglalkozási miliőtípusok szerint (a 

2005-ös Kulturális-Interakciós Rétegződés II. vizsgálat teljes adatbázisa alapján; 

sztenderdizált reziduális értékek) 
 

 
Foglalkozási miliő Total 
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cég szolg szak trend kisv felper alper 

Életstílus 

önmegval

ó sítás 

39,2% 28,4% 25,4% 40,3% 38,9% 25,6% 12,5% 23,0% 

3,3 1,9 ,7 4,0 4,3 ,9 -6,4  

szórakozá

s 

19,6% 34,1% 7,7% 7,6% 21,6% 24,6% 21,1% 21,6% 

-,4 4,7 -3,9 -3,3 ,0 1,1 -,3  

nívó 
3,1% 2,4% 32,5% 17,6% 3,6% 2,5% ,9% 5,4% 

-1,0 -2,2 15,3 5,8 -1,0 -2,1 -5,6  

integráció 
20,6% 15,2% 16,0% 20,2% 9,0% 11,2% 6,6% 11,0% 

2,9 2,2 2,0 3,0 -,8 ,1 -3,9  

harmónia 
17,5% 15,5% 14,8% 13,4% 17,4% 25,6% 20,2% 19,1% 

-,3 -1,4 -1,3 -1,4 -,5 2,5 ,8  

túlélés 
,0% 4,4% 3,6% ,8% 9,6% 10,5% 38,8% 20,1% 

-4,4 -6,0 -4,8 -4,7 -3,0 -3,6 12,3  

Total 
97 296 169 119 167 285 867 2000 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

7.12. táblázat - 6.1. táblázat. Eletstílus-csoportok a foglalkozási miliőtípusok szerint (a 

2005-ös Kulturális-Interakciós Rétegződés II. vizsgálat teljes adatbázisa alapján; 

sztenderdizált reziduális értékek) 
 

 
Foglalkozási miliő 

Total 
cég szolg szak trend kisv felper alper 

Ideol.-

pol. 

orientáció 

Jobb-kon- 

zervatív 

30,8% 27,7% 31,7% 30,8% 32,1% 30,4% 33,3% 31,5% 

-,1 -1,1 ,0 -,1 ,1 -,3 ,9  

balliberáli

s 

17,6% 19,3% 15,2% 27,4% 25,2% 23,8% 27,2% 23,9% 

-1,2 -1,6 -2,3 ,8 ,3 ,0 2,0  

librend 
30,8% 22,8% 9,1% 20,5% 28,9% 24,2% 27,4% 24,5% 

1,2 -,6 -4,0 -,9 1,1 -,1 1,6  

zöld 20,9% 30,2% 43,9% 21,4% 13,8% 21,6% 12,1% 20,0% 
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(kon-

zervatív) ,2 3,8 6,8 ,3 -1,7 ,6 -5,1  

Total 
91 285 164 117 159 273 826 1915 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

7.4.2. Ábrák 

 

1.1. ábra. A kiinduló foglalkozási csoportok (szűkebb network) kap-csolódásainak sokdimenziós (MDS) 

rajzolata80 

 

1.2. ábra. A pozíciógenerátoros 24 foglalkozás (tágabb ismeretségi kör) kapcsolódásainak sokdimenziós (MDS) 

rajzolata81 

                                                           
80A 2005-ös Kulturális-Interakciós Rétegződés II. Vizsgálat teljes adatbázisa (N=2000) alapján; Netminer 2.6 network-elemző szoftver. 
81A 2005-ös Kulturális-Interakciós Rétegződés II. Vizsgálat teljes adatbázisa (N=2000) alapján; Netminer 2.6 network-elemző szoftver. 
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2.1. ábra. Foglalkozási/network/tudásstílus miliőblokkok endogén relációs mintája a tipológiát alkotó 

komponensek alapján (Netminer 2.6 Spring FR) 

 

2.2. ábra. A miliőblokkok exogén relációs mintái (Netminer 2.6 Spring FR I. az erőforrás-összefüggések 

alapján) 
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2.3. ábra. II. életstílus-csoportokkal való összefüggés alapján 

 

2.4. ábra. III. az ideológiai-politikai orientációs összefüggések alapján 
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