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Társadalmi mobilitás – definíció 

• Egyéneknek és csoportoknak a 

társadalmi hierarchiában történő 

elmozdulását társadalmi 

mobilitásnak nevezzük.  

• Intragenerációs mobilitás: az egyéni 

életpályán belüli elmozdulás. 

• Intergenerációs mobilitás: 

generációk közötti.  



Hartmut Kaelble a mobilitásról 
• 19–20. századi nyugati társadalmakra fókuszáló 

mobilitásvizsgálatok általában egy-egy tényezőt emelnek ki:  

• legtöbbször a gazdasági fejlődést és a szakmák 

átstrukturálódását, 

• jóval ritkábban a termelési viszonyok vagy a mentalitások 

megváltozását. 

• Kaelble saját megközelítésében az ipari forradalom óta végbement 

társadalmi mobilitás változásai az alapvető struktúraváltozások 

mentén ragadja meg, mint:  

• gazdasági fejlődés – ipari kapitalizmus, 

• demográfiai változás,  

• a modern család kialakulása, 

• a mentalitás változásai, 

• a modern beavatkozó – jóléti állam. 

E struktúraváltozások mindegyike hatott a társadalmi mobilitásra, de 

nem egyenlő mértékben és intenzitással. 



A társadalmi mobilitás 6 elsődleges 

tényezője az ipari forradalom óta  
1. A legfontosabb a hivatások jellegének megváltozása, amit 

elsődlegesen a gazdasági növekedési-fejlődési folyamat 

határozott meg.  

• A kézzel végzett munka volumene jelentősen lecsökkent a 

parasztságtól egészen a kézművesekig bezárólag, 

• ezt ugyanakkor a hivatalnoki és akadémiai hivatások 

jelentős kibővülése kísérte.  

2. A társadalom rétegződésének megváltozása Európában és 

Észak-Amerikában az iparosodás folyamán, ami jelentős 

mértékben kihatott a társadalmi mobilitásra is.  

• Az egyes rétegek felemelkedése vagy éppen lesüllyedése 

az egyéni mobilitási esélyeket is jelentékenyen befolyásolja 

(pl. kubikusok, köznemesek, Horthy-kori tisztviselők). 



A társadalmi mobilitás 6 elsődleges 

tényezője az ipari forradalom óta  
3. A demográfiai fejlődés, a várható élettartam megnövekedése nagyban hozzájárult 

az élet tervezhetővé tételéhez, s ezen keresztül az egyéni, tudatos mobilitási 

törekvések megerősödéséhez. 

• Ugyanakkor minél hosszabb az élettartam, annál inkább nő a munkában töltött 

idő, ami a „később jövők” esélyeit rontja. 

• Ha mindehhez egy általános népességnövekedés is társul, mint ahogy ez 

Európában és Észak-Amerikában a 19–20. században történt, akkor még 

inkább => gazdasági válságszituációkban ez különösen súlyos társadalmi 

feszültségeket eredményezett. 

4. A térbeli mobilitás két alaptípusa, melyek befolyásoló erővel bírnak a társadalmi 

mobilitásra is: 

• a 19–20. századi gyakori helyváltoztatások jelentős részben a jobb 

életesélyektől vezérelve történtek, ami a munkaerőpiac és a szakmai 

lehetőségek jobb kihasználásához vezetett; 

• ezzel élesen szemben áll a kényszermigráció, amit béke idején elsősorban a 

munka- és lakáshiány gerjeszt. A kényszermigráció hektikus helyváltoztatással 

jár együtt, a szakmai, munkaerőpiaci esélyeket inkább letöri, semmint erősíti.  



A társadalmi mobilitás 6 elsődleges 

tényezője az ipari forradalom óta  
5. formális tudás vs. családi szakmai örökség:  

• korábban: családi szakmai örökség a döntő,  

• modern: formális, teljesítményorientált verseny 

a hivatások betöltésénél, a magán- és 

közbürokráciák kiépülésével egyre erősödően. 

6. Az agrárszektort, a kisipart, a szociálpolitikát 

érintő állami beavatkozás, valamint az állami 

bürokrácia létrejötte és expanziója szintén 

jelentős befolyásolói a társadalmi mobilitásnak.  



Modern oktatástörténet  
• 1960–70-es évektől, és a 90-es évekig széles körű nemzetközi 

érdeklődés,  

• új módszerek, új eszközök:  

• a kvantifikáció és statisztika => 

• meghaladhatóvá vált a hagyományos paradigma két 

vonatkozásban is: 

• a numerikus adatok „naiv” felhasználása,  

• a kiemelkedő személyekre való koncentrálás tekintetében.  

• A kvantitatív eljárás általi komplex leírás előnye: 

• segítette a múltbeli oktatási kereslet és kínálat megértését,  

• az iskolázás gyakorlatának megismerése, szerepének feltárása 

különböző közösségekben és társadalmi csoportokban => ezáltal az 

iskolázás későbbi hatásának, az iskolázottság szerepének 

megítélése az egyes történeti időszakokban; 

• lehetővé vált az egykori célok és intézményi stratégiák, valamint a 

valóság szembesítése.  



Hartmut Kaelble: Társadalmi mobilitás 

és esélyegyenlőség (1983)  
• Központi kérdés az iparosodás és társadalmi mobilitás 

összefüggésének tisztázása. 

• Empirikus ellenőrzés: Európában az iparosodás 

időszakában valóban nőtt a társadalmi mobilitás?  

• Hangsúlyosan tárgyalja a felsőbb oktatási lehetőségek 

alakulását 

• ugyan a 19. század egészében és még a 20. első 

felében is a felsőbb oktatás a népesség kis részét 

érintette, de a középosztályi siker és kudarc nem 

érthető meg a felsőbb oktatás történetéről való 

ismeretek nélkül.  

• Kutatásai eredményeként a felsőbb oktatási lehetőségek és 

esélyek három európai fejlődési szakaszát állapította meg:  



1. A segélylehetőségek kora  

(kb. 1850-ig)  
• A felsőbb iskolázottság iránti kereslet alacsony. 

• Nem kapcsolódik a gazdasághoz => a hagyományos területeket 

jelenti (egyház, közigazgatás, diplomás professziók). 

• Az oktatás a hagyományos elitek és a nemesség fiaira terjed ki, 

akik hamar felismerik a jelentőségét a magasabb egyházi és 

közszolgálati pozíciók elérésére alkalmas eszköznek. 

• Az alsó és alsó-közép osztályok információ és anyagi eszközök 

hiányában távol maradnak tőle. 

• A szegény diákok részére koordinálatlan segélyrendszer, melyet 

az egyház, különböző testületek, családok és egyének tartottak 

fenn.  

• A kínálat-kereslettől függően időnként előfordulhattak a 

középosztály alatti családok fiai is a felsőbb oktatásban 

(kézművesek, kishivatalnokok, farmerek gyerekei), de ehhez 

szerencse és segély kellett.  



2. A versenylehetőségek időszaka  

(kb. 1945-ig)  
• A tudományos kutatás ipari jelentőségének növekedésével erősödik a 

kapcsolat az oktatás és az iparosodás között. 

• Emellett néhol a közszolgálati adminisztráció is keresletet támaszt. 

• Ebben a szakaszban eleinte fluktuál, majd fokozatosan növekedni kezd a 

beiskolázás, de 1914-ig még így is – visszatekintve – viszonylag alacsony 

marad. 

• Mind a felső, mind az alacsonyabb osztályokban felismerik az oktatás 

szerepét a jobban fizetett állások és a nagyobb presztízsű pozíciók 

megszerzésében. 

• A szegényebbeknek eddig lehetőséget adó ösztöndíjak egyre inkább verseny 

jellegűvé alakultak a növekvő beiskolázás miatt. 

• A kormányzati politika elsősorban a közép- és felsőfokú oktatás 

expanziójának finanszírozását tűzte ki célul, az oktatás és a kutatás 

minőségének javítása miatt. 

• A nem privilegizált osztályoknak nem volt elég erős politikai befolyásuk az 

erősödő oktatási egyenlőtlenség ellen tenni, ami végül is ezen osztályok 

statikus vagy romló oktatási esélyeihez vezetett => csak a kispolgárság és 

ritkábban a kishivatalnokok esélyei javultak.  



3. A jóléti lehetőségek időszaka  

(1945 után) 
• A gazdaság és a jóléti állam minden területe fokozott keresletet 

támaszt a felsőfokú végzettségűek iránt. 

• Az iskoláztatás a státusátörökítés és felemelkedés fő eszközévé 

válik, bár országonként eltérő módon és mértékben. 

• A legfőbb változás a politikai struktúrában és az oktatáspolitikai 

célokban van. Az általában erőteljes állami szerepvállalás az 

oktatáspolitikában három új célban koncentrálódik:  

1. az aktív részvétel az oktatási ellátás, a kínálat 

megteremtésében az oktatási beruházások és az oktatók 

expanzióján keresztül,  

2-3. az oktatási esélyegyenlőtlenségek csökkentését célozta,  

• kiterjeszti, modernizálja és kiegyenlíti az alapoktatást, 

• megnyitja az alapfokon túli oktatást (ösztöndíjprogramok, 

tandíjcsökkentés, rugalmas továbbtanulási szabályok).  



Humán és reál értékek a modernizációban és a 

státuspozíció őrzésében (Fritz Ringer: Education  

and Society in Modern Europe, 1979)  
tézisei:  

• A klasszikus humanista műveltségen alapuló oktatás 

intézményrendszerének és presztízsének fennmaradása hátráltatta a 

gazdasági–társadalmi modernizációt. 

• Az oktatásban olyan iskolatípusok domináltak, amelyek az elit kulturális 

reprodukcióját és szellemi hegemóniájának fenntartását szolgálták. 

• A feltörekvő társadalmi csoportok, illetve a modern, 

természettudományos-technikai ismeretek kevés teret kaptak. 

• Nem segítette a gazdasági fejlődés által igényelt újfajta tudás 

terjesztését és az érdemelvű társadalmi érvényesülést. 

• Mindez megjelent a középosztályon belüli kulturális-mentalitásbeli 

törésvonalaknál is. 

• A középosztályon belüli kapitalizmus- és piacellenesség => lenézik az 

ilyen képzésben nem részesült, gazdasági pozíciókat betöltő 

csoportokat. 
Ismerteti Sasfi 2006: 519-522. 



Ringer téziseit a részletesebb 

elemzések is megerősítették 
 

• Az iparosodás kezdetén a felsőbb oktatás jelentős autonómiával 

rendelkezett, kevés a kapcsolat gazdaság és oktatás között 

• az oktatás azonban erős összefüggést mutat a kormányzati 

bürokrácia kialakulásával. 

• Az iparosodási folyamat gyorsulása és a növekvő beiskolázási 

arány ellenére sem növekedtek a relatív oktatási esélyek: 

• az I. világháborúig Európában erősödött az oktatás 

reprodukciós társadalmi jellege,  

• azaz az oktatás expanziója a reprodukciós jelleg növelésével 

leginkább a középosztályi be- vagy elzárkózást szolgálta. 

• A műveltségi képzés fő célja a személyiség fejlesztése, ami 

közvetve a személyes presztízs emelése => rangot ad, vö. 

úriemberség. 



Ringer összegzése  
• Az intézményes oktatás meglehetősen független 

mind a gazdaságtól, mind a társadalomtól, emiatt 
az iskolázottság és gazdasági sikeresség nem esik 
egybe. 

• Az iskolázási motívumok többrétűek 

• a foglalkozás feltételét jelentő iskolai minősítés, 
a kvalifikáció,  

• a szélesebb értelemben vett műveltség, 
amelynek értéke inkább a társadalmi csoport- 
és státusviszonyokban jelentkezik (mint pl. 
úriemberség vagy polgári felvilágosult 
műveltség). 

• Jellemző az egyes társadalmi csoportok nem 
egyenlő mértékű, ill. eltérő célú iskolázási 
gyakorlata. 



A magyarországi társadalomtörténeti 

kutatások eredményei  
Kiindulópont 

• Milyen szereppel bírt a Ratio Educationis (1777; 1806) 
gimnáziuma a polgári átalakulásban, a „hosszú 19. 
század” első felében?  

Az 1970-es évekig a gimnázium megítélése 

• A reformkor haladó közvéleménye és a későbbi 
szakirodalom számára a Ratio Educationis 
gimnáziuma és az egész királyi felsőbb oktatás a 
polgárosodás hátráltatója, ti.: 

• elvont műveltségeszményt közvetít, és nem 
praktikus ismereteket, 

• a nemzeti nyelv és kultúra, elégtelen, 1844-ig 
legfeljebb csak mellékesnek mondható terjesztése.  



Vörös Károly ellentézisei 
• Az 1790–1848 között lezajlott folyamatok vezettek az 1848-as 

forradalomhoz, majd az azt követő, polgárosodásnak, ill. 

modernizációnak nevezett társadalmi változásokhoz. 

• A liberális reformnemesség mellett további három társadalmi csoport 

szerepe döntő a polgárosodásban: 

• az árutermelő, főként mezővárosi parasztság, 

• a városi nem agrárfoglalkozású kispolgárság, 

• a nem nemesi származású, honorácior értelmiség. 

• Ezen csoportok a rájuk jellemző új funkciók, tevékenységek, újfajta 

mentalitás miatt már nem illeszkedtek a rendi társadalom keretei közé = > 

számarányuk növekedésével ez fokozódott. 

• Ugyanakkor erős igény a mobilitásra és megbecsülésre => 

• Felfelé törekvésük alapja az egyéni teljesítményen alapuló érdem vs. 

öröklött privilégiumok – és kötelezettségek – hagyományos rendje. 

• Vörös Károly felfogásában ebben a feszültségben lelhetők fel a 

polgárosodás és kispolgárosodás hajtóerői.  



Érdemelv – intellektualizálódás – 

civilizálódás 
• Az érdem legtisztábban talán éppen a tanultságban, 

az iskolai teljesítményben volt felmutatható, vö. 

 1. intellektualizálódás; a munkamegosztás 

folyamatában elkülönült, szakszerű, modern 

értelmiségi tevékenység; 

 2. civilizálódás => szélesebb értelemben vett 

műveltség vagy mentalitás, felvilágosult és önálló 

ítéletalkotásra képes polgári vagy középosztályi 

világfelfogás és életvitel. 

• A két ethosz együtt jelentkezett mint a modern 

értelmiség mobilitási törekvéseinek eszmei alapja.  



Sasfi Csaba: A gimnáziumi diákság társadalmi 

összetétele a Dunántúlon a 19. század első 

felében 
1. Mekkora tömegek előtt és milyen kultúra megismerésének 

lehetőségei nyílnak meg? 

2. Az elitcsoportok befolyása az oktatás intézményi rendszerére, a 

tudás tartalmára.  

3. Miként hat vissza az oktatás a társadalom szerkezetére, miként 

hasznosul az iskolázottság?  

• Mit szolgál végeredményében az oktatás? A fennálló rend 

reprodukcióját és stabilitását, vagy a konfliktusok termelésével 

az adott viszonyok megváltoztatását?  

Módszere 

• Három metszetben a győri királyi tankerület dunántúli 

gimnáziumai valamennyi diákjának vizsgálata (1811/12, 

1827/28, 1843/44 tanév második féléve) = 9321 diák, az korabeli 

országos gimnáziumi összlétszám 22–23 százaléka  



Az iskolahasználat modellje 
• A nemesi és polgári stratégiák három változó mentén is 

markánsan elkülönülnek: 1. a lakhely; 2. a tanulmányok 

hossza; 3. az iskolai teljesítményének milyensége. 

• A nemes gimnazisták  

• inkább vidéki lakosok, 

• hosszabban folytatják tanulmányaikat,  

• gyakrabban kerülnek a kiváló érdemjegyűek, az 

eminensek közé. 

• A polgár diákok  

• túlnyomórészt a helybeli, a gimnáziumi székhely 

városlakói, 

• rövidebb idejű tanulmányokat folytattak, 

• kisebb arányban kerültek az eminensek közé. 



Az iskoláztatás két mintája 
1. hagyományos minta 

• A gimnáziumnak a felsőfokú továbbtanulásra előkészítő 

szerepkörét vette igénybe,  

• legalábbis – mintegy a csak 1850 után bevezetett érettségi 

előfutáraként – a teljes gimnáziumi végzettségre törekedett.  

• Ebben a mintában az iskola kvalifikációs szerepe erősebben 

érvényesült. 

• Ezzel a mintával jól jellemezhetők a nemes rendi állású diákok 

2. gimnázium mint polgáriskola 

• Rövid idejű, az első két-három osztályra korlátozódó tanulmányok, 

• nagyrészt a helybeli polgár státusú fiúk számára,  

• akik összességében nem teljesítettek annyira jól. 

• Itt a gimnázium képző-művelő, műveltségközvetítő és 

szocializációs szerepe erősebb, mint a kvalifikációs funkció.  



A Ratio Educationis gimnáziuma 
Társadalmi jellegét tekintve rendi művelődéseszményt képviselt  

• A társadalom különböző csoportjai számára különböző 

műveltséget, azaz rövidebb vagy hosszabb gimnáziumi és 

felsőfokú tanulmányokat „rendelt”. 

• A rövidebb tanulmányokat az ún. polgáriskolainak nevezett 

funkció biztosította,  

• a hosszabb tanulmányokat a hagyományos, vagy klasszikus, 

felsőfokú képzésre előkészítő gimnáziumi szerepkör látta el. 

• A funkcionális keveredés következménye:  

• diákközönsége társadalmilag heterogén volt => nem alakultak 

ki társadalmilag exkluzív iskolatípusok, az intézmény 

szocializációs szerepköre jelentős volt. 

• Az iskolán belüli feljebb lépést nem gátolta elvi, rendi alapú 

szelekció, származás szerinti hátrányos megkülönböztetés => 

• alapvetően az érdemelv érvényesült a feljebb lépés során. 



Az iskolarendszer a polgári korban 

Idézi Gyáni-Kövér 1998: 157. 



Alapfokú oktatás 
• Népiskolai törvény (1868) 

• Az oktatási rendszer alapfoka a 6 osztályos népiskola. 

• Erre épült volna egy felső népiskola, vagy másként 

ismétlőiskola is, de ez nem honosodott meg => 

továbbtanulásra ugyanis nem jogosít, ezért zsákutca 

=> 

• Jellemző, hogy 4 elemi után általában továbblépés: 

• 12 éves kortól volt mód belépni a tanoncképzésbe, 

• az elemiből a 1868-as törvénnyel – külföldi mintára 

– megalkotott polgári iskolába,  

• a gimnáziumba, reáliskolába. 



Polgári iskola 
• Nem ad középfokú végzettséget => „a mívelt mezei gazda 

és a tanult iparos osztály kimívelésére” + „olyan általános 

műveltséget nyújtson, amire elsősorban a jobb módú, de 

tudományos pályára, azaz felsőfokú végzettségre nem 

törekvő egyéneknek van szüksége”. 

• Egy sor hivatás felé ezen át is vezetett az út (tanítóképző, 

felső kereskedelmi iskola, jegyzői tanfolyam). 

• A 4 fiúpolgári után a legtöbben felsőkereskedelmibe, 

vagy tanítóképzőbe mentek. 

• Sokan végigjárták a 6 osztályt => a fiúknál ez az állami 

adminisztráció alsó fokaira képesít. 

• A 4 lánypolgári után a lányok kb. fele otthonmaradt, kb. 

20% pedig tanítóképzőbe ment. 



Gimnázium 
• Alapja a jezsuita tanrendszer 1599-től. 

• Már a Ratio Educationis gimnáziuma is szervezetileg modern, azaz egységes 

szabályok szerint működő intézmény. 

• Kisgimnázium: 4 grammatikai osztály, 

• nagygimnázium: 2 humanista osztály (retorika, poétika), 2 filozófiai osztály 

(logika, fizika). 

• Az egyetemek bölcseleti fakultásai csak bevezető jellegűek voltak a jogi, 

orvosi, teológiai tanulmányokhoz. 

• E 4+2+2 osztály a 8 osztályos  gimnázium előképe (8 oszt.= főgimnázium; 4 

oszt. = algimnázium). 

• A gimnázium sajátosságai 

• Nincs gimnázium latin nélkül! (a kötelező görög 1890-ben szűnt meg). 

• Osztálytanítás helyett szaktanítás => min. 12 tanár. 

• Az egyetem számára képzett embereket.  

• Az érettséginek ugyanakkor nagy rangja volt: 

• kétéves önkéntesi szolgálat, a végén tartalékos tiszti vizsga => úriság 

– párbajképesség,  

• önmagában is belépő egy sor köz- és magánhivatalhoz. 



Reáliskola  
 

• 1850-től van, kezdetben a polgárihoz hasonló (6 

osztályos). 

• 1875-től, 8 osztályos és érettségit ad. 

• Itt nincs latin. 

• Funkciója a gimnáziuméhoz hasonló: 1878-tól 

képezhettek bizonyos reál egyetemi szakokhoz 

diákokat (műegyetem). 

• Viszont reálérettségivel csak különbözetivel lehetett 

menni jogra, orvosira és teológiára. 

• Kevésbé népszerű, mint a gimnázium.  

• 1924-től: reálgimnázium: csak a nagyvárosokban 

terjedt el, innentől van latin is.  

 



Egyéb középfokú intézmények 
• Kereskedelmi felső iskola 

• 1883-tól, érettségit adó kereskedelmi szakközép, 

magas presztízsű. 

• Tanítóképzők 

• 1828-tól 2 évfolyamon Egerben, 

• a dualizmus idején 20 db, 

• 1881-től 4 éves képzés. 

 

• Kétéves földműves iskola 

• 16 éves kortól, diákjai ált. 2-4 gimnáziumi osztállyal 

érkeztek  

• Katonai középiskolák 

 



Zártság és nyitottság 
• A rendszer látszólag igen hierarchikus, korán 

predesztinálja a későbbi sorsokat; ez viszont 

nincs így: több ponton volt lehetőség a 

váltásra: 

• intézményes átjárás volt 4 polgári után 

különbözeti vizsgával az 5. gimnáziumba,  

• 4 reál után szintén átmenet a gimnáziumba, 

itt csak a latin volt plusz (latin különbözeti 

vizsga) => 

• A polgári és a reáliskola viszonylagos 

zártsága menetközben feloldható és 

korrigálható volt. 



Iskolahasználat a századfordulón  

• A gimnazisták kb. 50%-a 4. osztály után 

elhagyta az iskolát.  

• Vö. az 1883/1. tc. = köztisztviselői törvény: 

minimum 4 gimn. osztályt ír elő => megindul 

a végzettségek iránti kereslet. 

• Azaz a 4 polgári, 4 reál, 4 gimnáziumi osztály 

egyfajta „szocializációs határvonalat is jelöl”: 

nem az döntő, hogy ki hol indult el, hanem 

hogy itt merre ment tovább! 

 



Iskolahasználat a századfordulón  
• 1910-ben kb. 120ezer középfokon tanuló diák => a 

10–19 éves korosztály 6,2%-a. 

• A századfordulós nagy növekmény ellenére a 

középiskola viszonylag szűk csatorna a mobilitásban: 

1890 és 1910 között kb. 40 ezerről 70 ezerre 

emelkedett a gimnáziumi és reáliskolai diákság 

összlétszáma. 

• Egyetemi szakokon kb. 10 000 hallgató: 

• Gimnáziumi és főreálos érettségizettek 25%-a 

joghallgató. 

• 8–12% (egyenként): teológia, mérnök, bölcsészet. 

 



Rekrutáció 
• A polgári iskola valóban a kispolgárság 

iskolája: 13% őstermelő, 25% iparos, 

18% kereskedelem, 29% hivatalnok-

értelmiségi családból (1900/01). 

• Gimnáziumban és egyetemi szakokon 

magas a középosztályi/tisztviselői 

csoportok önrekrutációja => 

• 1910-ben az egyetemekre 

beiratkozottak 63%-a hivatalnok-

értelmiségi apától. 


