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8. hét 

Társadalomszerkezet és mobilitás 

(Az eddigiek összefoglalása) 

Horváth Gergely Krisztián 

A társadalomszerkezeti változások megítélése 

•Egységes megítélés, hogy  

•az 1945-ös fordulat esélyt jelentett egy széles körű polgárosodásra. 

•1950–60 között a kommunista párt „mindent elkövetett annak érdekében, hogy a 

felemás polgári társadalom struktúráját lerombolja, s helyette létrehozza a marxista 

elvárásoknak megfelelő szocialista társadalmi tagolódást”. (Valuch 2001: 98.) 

A társadalomszerkezeti változások megítélése 

•DE:  

•az egyenlőtlenségeket nem számolták fel, 

•új rétegképző egyenlőtlenségek jöttek létre (pl. vagyon helyett a politikai pozíció, 

tulajdon helyett a munkaszervezetben elfoglalt hely), 

•a rendszer privilegizáltjainak előnye sokáig meghatározó volt a többiekkel szemben, 

•a területi egyenlőtlenségek valójában szintén nőttek. 
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A teljes körű szocializálás nem sikerült 

•Mire a szocializmus alapjainak lerakása megtörtént (1960-as évek), egyben tudatosult, 

hogy magántulajdon nélkül nem működik a gazdaság (magántulajdon = „személyi 

tulajdon”) = háztáji, majd második gazdaságbeli tevékenységek az iparban és a 

szolgáltatásokban, ill. fokozatos legalizálásuk. 

•Tehát mire látszólag a politikai tőke lett kizárólagos érvényűvé, addigra a rendszer 

eróziója is elindult. 

Kontinuitás és megszakítottság 1. 

Bár a kommunista hatalomátvétel azonnali és radikális változásokat hozott a társadalom 

életében, a mélystruktúrák továbbélése is kimutatható:  

•A deklasszált középosztályi családok a következő generációban sikeres rekonverziót 

hajtottak végre (vö. értelmiségi pályák). 

•Parasztság: itt a földtulajdon 1945 és 1960 között is az egyik fő rétegződési tényező; de 

a tsz-viszonyok között is, az új munkaszervezetben is érvényesült a korábbi falusi 

presztízshierarchia. 

•A kisiparosok és kiskereskedők száma drasztikusan csökkent, de amint lehetett, 

azonnal növekedett számuk. 

•A szocialista bürokrácia növekedése magával hozta az altiszti/hivatalsegédi jellegű 

csoportok számának gyors növekedését. 
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Kontinuitás és megszakítottság 2. 

Sok az olyan alkalmazkodási technika, melyek mögött kitapinthatók a régi 

életvilágok/stratégiák → 

•Pl. háztáji: a parasztok két gazdaságban dolgoznak: kis hatékonysággal a téeszben; 

otthon intenzíven (vö. uradalmi robot és jobbágytelki munka). => A lehetőségek 

kihasználásában döntő volt az otthonról hozott kulturális tőke. 

•A nagyipari (szak)munkások helyzete nem lett jobb, mint az 1930-as években volt, sőt, 

az érdekvédelmi lehetőségeik megszűntek, s kispolgári mintákat sem követhettek. 

Kontinuitás és megszakítottság 3. 

•A több lábon állás kényszere (pluriaktivitás): ipari/értelmiségi foglalkozás mellett is 

jelentékeny a mellékállás és a föld (háztáji) szerepe a háztartások megélhetésében 

(élelemtermelés, ill. kiegészítő jövedelem) – háztáji: a lakosság kb. 2/3-a érintett, 

•a kiegészítő föld mérete 1945 előtt is 1 hold alakul. 

•Magas az ingatlannal rendelkezők aránya: önálló lakásra, családi házra törekszik 

mindenki → a „maga ura ember” képének továbbélése: mind a nemes, mind a városi 

polgár, mind a paraszt saját házában él ↔ cselédek, munkások. 

•A fejlődés mindig szigetszerű → egy-egy korszerű üzem, iparág van, de nincs az egész 

gazdaságot dinamizáló húzóágazat, melyre támaszkodva egy átfogó gazdasági-

társadalmi modernizáció indulhatna meg. 
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Kontinuitás és megszakítottság 4. 

•Az erősen naturális önellátó második gazdaság bevonásával az ország összgazdasága 

sokkal inkább agrárjellegű, mint az első gazdaság ismeretében vélnénk. A második 

gazdaság egyrészt továbblépési/megtakarítási lehetőséget biztosít, másrészt 

konzerválja az elmaradott agrárstruktúrát.  

•Önkizsákmányolás: a szegényebb rétegek felzárkózása az 1960-70-es években 

aránytalanul sok többletmunkával valósult meg → rossz mortalitás és devianciák => 

szegényparaszti továbblépési stratégiák. 

•Minden korszakban tőkeszegény gazdaság → vö. jelen: az állami szektor 

szétesése/szétverése után a piac nem tudja, illetve csak minimálbéren akarja felszívni a 

munkanélkülieket, → a több lábon állás kényszere miatt a gazdaság informális oldala 

erősödik, csak a második gazdaság helyett a szürke/feketegazdaság elnevezéseket 

használják. 

Az államszocializmus az 1930-40-es évekből készen talált gazdaságot és társadalmat 

államosította: létrejött az első gazdaság. →  

•A fejlesztések, tervek csak erre terjedtek ki. 

•Az állam lesz a legnagyobb munkaadó, 1968-ra a foglalkoztatottak 96%-a az állami 

szektorban dolgozik → az állam szemszögéből az első gazdaság = „a” társadalom. 

•Az állam, ill. az első gazdaság a társadalom államosításával túlvállalta magát, s nem 

tudta azt megfelelően működtetni → felborult az állam-család-iskola-munkaszervezet 

között történetileg kialakult munkamegosztás 

 

•A családok kétkeresősök lettek, így át kellett vállalni tőlük a gyerekek nevelésének 

feladatait, vö. az iskoláztatás, a szabadidő-üdültetés megszervezése → de állami 
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keretek közt ez sokszor nem megy, s továbbhárítja a feladatot a munkaszervezetre, 

kialakult a vállalati bölcsődék és óvodák rendszere. 

•A nyugdíjrendszer gyors kiterjesztése hátterében ugyanez áll: a családi erőforrásokat 

államosítják, az öregek ellátásának funkciója ellátatlan marad. 

 

Az állam a két vh. közötti szociális problémákat nem megoldotta, hanem egyrészt 

államosította, másrészt más dimenzióba helyezve elfedte (pl. szegénység helyett 

beilleszkedési zavarok, munkanélküliség helyett kapun belüli munkanélküliség). 

Következmények: 

Az 1960-as évek második felétől 

•lassú függetlenedés az állami jövedelemelosztástól, 

•a vagyoni/jövedelmi különbségek fokozatos újratermelődése, 

•a presztízsviszonyok lassú átértékelődése, 

•bár a polgári értékek a magánszférába szorultak vissza, ennek elemei a 

jövedelemtermelésben újra érvényesülhettek. 

Szabó Márton: A rendi „szocializmusról” 

1945 után nem szocializmus volt, hanem „[a] lemaradás és a történelmi zsákutca okai 

között feltehetően első helyen van a megőrzött múlt; a rendies, hűbéries állapotok 

újraformálása és konfirmálása”. (Szabó 1991: 27.) 

•A magyar társadalom kettős szerkezetű: polgári vs. rendi együttélés, ahol a rendi 

helyére keleti szocialista uralmi szerkezet került. 

•Hatalmi monopóliumok jönnek létre, politikai rendek alakulnak ki → mindehhez sajátos 
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életvitel is társul, sajátos értékrenddel. → Az eltérő rendeknek eltérő a presztízse is: 

•a presztízs eredhet: foglalkozás, életvitel, származás, monopolizált hatalom. 

Alapjellemzők 1945 után 

•Az 1945 utáni Magyarországon dominálnak ezen rendies vonások: a MKP-MSZMP 

politikai erői „nem legyőzték ezt a tradíciót, hanem új formát adtak neki”.  

•A rendi vonások mellett a tőkés-polgári vonások is továbbéltek az Erdei-féle kettős 

társadalom értelemben → egyidejű jelenlétük azonban „nem egymástól élesen 

elkülönülő, hanem egymást átható struktúrákat jelentett”. (Szabó 1991: 28.) 

Példák 

1. Káderbürokrácia (a 2. előadás anyagában már ismertetve) 

2. A munkásság osztályléte  

3. Magán és közösségi tulajdon  

4. Nyilvánosság  

5. Értékrend  

6. Ideológia  
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2. A munkásság osztályléte 

•Nemcsak a politikai legitimáció része, hanem valóban tömeges proletarizálódás 

játszódott le → a döntő többség bérből és fizetésből élt, 

•DE: valójában a munkavállalók nem tekinthetők munkásosztálynak, mert  

•nem rendelkezhettek szabadon munkaerejük felett → az állam ezt is államosította (vö. 

1967-ig nincs szabad munkavállalás, a munkakényszer pedig 1989-ig fennmaradt), 

•az alapvető állampolgári jogok gyakorlását a jog a munkaviszonyhoz kötötte, 

•munkavállalás = nem szabad felek szerződése. 

•A tipikus munkavállaló:  

•bérből-fizetésből él, 

•egy nagyobb munkaszervezet tagja, 

•kvázi szolgai állapotban van: 

•az előrejutáshoz személyes szolgálatokat tesz (legalábbis kész erre), 

•léthelyzetét a kiszolgáltatottság jellemzi, 

•kollektív fellépésre nincs módja, 

•munkahelyi szabadságának alapja: a nemtörődömség. 

3. Magán és közösségi tulajdon 

•Mindkettő korlátozott, ill. formális, ugyanis valójában minden államosításra került. 

•Párhuzam a keleti feudalizmussal: a posztokat és az ezzel járó előnyöket a vezetők 

személyre szólóan kapták, azaz nem örökölték: 

•a legfőbb adományozó maga a káderbürokrácia, 
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•az ehhez szükséges érdem: hűség és szolgálat, 

•az adomány lényege: „munkahelyekhez kötődő eszközök, személyek és tevékenységi 

módok feletti rendelkezés”. → 

•A „szocialista hűbérbirtok” jellemzője: „a vezető személyes hajlamán és képességén 

múlott, hogy milyen mértékű és természetű hatalmat gyakorolt az alávetett 

személyeken”. (Szabó 1991: 32.) 

4. Nyilvánosság 

•Itt is reprezentatív (a habermasi értelemben). 

•„Okít, minősít, atyáskodik”. 

•Célja és funkciója: a hatalom erejének  

és egyedüli igazságának prezentálása  

(vö. pártkongresszus, parlament, sajtó, katonai  

parádék, május 1. stb.).1 

5. Értékrend 

• A preferált értékrend = alattvalói mentalitás. 

• Materiális alapja: az egyéni egzisztenciák széttörése, a munkavállalói önállóság 

akadályozása. 

• Az alattvalói mentalitás tetten érhető a tekintélytiszteletben, paternalizmusban, 

                                                           
1
 http://retronom.hu/node/11315 
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közömbösségben (vö. „a főnök jóindulata”). 

• A szocializmus mint politikai, hatalmi rendszer: intoleráns → politikai kultúrája hasonló 

a felvilágosult önkényurakra jellemzőre. 

• A rendies értékeket a szocialista rendszer egy ponton törte át: a származási elvet a 

munka váltotta fel. DE! Munka alatt csak a nagyüzemi munkát értette, ami 

összességében rombolta a munkások önbecsülését. 

6. Ideológia 

• Zárt világkép, 

• analogikus gondolkodás jellemzi: nem tényleges összefüggéseket, hanem 

hasonlóságokat ír le. 

• A valóságról dichotómiákban gondolkodik: jó ↔ rossz; barát ↔ ellenség. 

• „A dolgok neveik által léteztek”: amiről nem beszéltek, az nem létezett. 

• „A szocializmus a tabuk, a mágikus, az üldözött, a megtűrt, az elfogadott és a 

megszentelt szavak világa volt”. (Szabó 1991: 35.).  

Lényeges változások 

•A korábbi csoporttudatok/identitások eltűntek, vagy erősen meggyengültek, a csoportok 

közötti választóvonalak elmosódtak. 

•A Horthy-korhoz képest a magyar társadalom nyitottabbá vált, de nem jobban, mint a 

korszak nyugati társadalmai.  

•Ellenben míg Nyugaton egy szerves változási folyamat ment végbe, addig 

Magyarországon/Közép-Kelet-Európában kizárólag a politika mozgatta a változásokat: 

•a lakhely/munkahely/foglalkozás/társadalmi-csoport megváltoztatása nem saját 

akaratból történt, hanem mert kényszerítették arra a társadalmat. 
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Következmény 

•A hagyományos mobilitási pályák/irányok kiüresedése, jelentőségük csökken; 

értékrendbeli zavarok. 

•Pl. az 1950-es években a birtokos paraszt gyerekének a munkássá válás a vonzó, nem 

pedig az altiszti pályák. 

•II. világháború előtt: tanító, tanár, vasutas, iparos, gazda: viszonylag magas presztízsű 

hivatások, ezek rangja sokat veszít 1945 után (vö. proletárdiktatúra). 

•Így kevésbé lehet státusmegtartásnak vagy emelkedésnek venni, ha pl. valaki a családi 

hagyományt követve tanár vagy vasutas lett. 

Tevékenységszerkezet 1. 

• Az aktív keresők aránya 1949–1980 között folyamatosan nőtt, majd azóta csökken. 

• A növekedés háttere:  

• iparosodás, 

• demográfiai tartalékok, 

• a kétkeresős családmodell lesz az uralkodó.  

• A csökkenés okai: 

• a társadalom elöregedési folyamatainak előrehaladása,  

• nyílt gazdasági válság, következményei elsősorban 1989 után jelentkeznek 

(munkanélküliség). 

• Az inaktívak arányának változása 

• férfiak 1960 és 1995 között: 5-ről 25%-ra, 

• nők: 4-ről 39%-ra. 
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• Az inaktívak növekedésével párhuzamosan az eltartottak aránya a háború véginek 

csak 1/3-a. 

Tevékenységszerkezet 2. 

•Az aktív keresők megoszlása: igen jelentős változások 

•1949: még a mezőgazdaságban foglalkoztatottak voltak többségben. 

•1970: az iparban foglalkoztatottak voltak többségben. 

•1995-re mindkét ágazat visszaszorult (mezőgazdaság: már csak 8,6%). 

•Szolgáltatások: az itt dolgozók aránya csak 1980-ban érte el az 1941-es szintet → 

erőltetett iparosítás. 

•1950–70-es évek: kereskedelemben és közlekedésben dolgozók aránya stagnált, míg 

az egészségügyben és kultúrában tevékenykedőké folyamatosan nőtt. 

Tevékenységszerkezet 3. 

•Konklúzió:  

•A leglényegesebb módosulás: a szellemi munka fokozatos térnyerése a fizikaival 

szemben. 

•A korábbi agrárjelleget elveszítve, Magyarország egy iparosodó országgá vált, de  

•az iparosodás módja és jellege a relatív elmaradottságot konzerválta, így 

következményei miatt a modernizáció csak „felemás”,sőt „negatív” volt. 
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Iskolázottság 

Jelentősen emelkedett az iskolázottsági szint: 

•Ebből nem következik automatikusan az egyenlőtlenségek csökkenése, csak a 

szelekció szintje került magasabbra: 

•Választóvonal nem a belépésnél, hanem a közép- és felsőfokú képzésnél van. 

•A településtípus és a szülők társadalmi helyzete befolyásolta/ja legjobban a gyerekek 

lehetőségeit. 

•A politikai hátterű negatív megkülönböztetés az 1970-es évek végére igen lecsökkent. 

•Ellenben a korlátozások időszakában is a szellemi foglalkozású családok gyermekei 

jobb eséllyel mentek tovább (Andorka). 

•Középiskola: a létszám gyors mennyiségi növekedése  

•1953/54-ben a háború előttinek kétszerese középiskolás (azaz 121 ezer fő). 

•A szakmunkásképzés dinamikus erősödése:  

•1951–1990 között 1,8 millió szakmunkásvizsga, 

•1950–1990 között: kb. 700 ezer diploma. 

•Relatív műveltségi kiegyenlítődés:  

•1949: a népesség 4/5-e 8 osztálynál alacsonyabb végzettségű ↔ 1994: a népesség 

4/5-e legalább 8 általánost végzett, 

•DE! Jellemző trend, hogy 3-4% nem végzi el a 8 osztályt, így folyamatosan 

újratermelődik egy több tízezres, igen alacsony iskolázottságú csoport. 
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1949-es népszámlálás  

•A parasztság a legnépesebb, emellett meglehetősen zárt csoport. 

•Legfontosabb kilépési irány a parasztságból: a segéd- és szakmunkássá válás,  

•ezen kívül: altiszti pályák, de 4/5-ük követi apja pályáját.  

•Munkások: segédmunkásoknál viszonylag nyitott mobilitás, a szakmunkásoknál 

erősebb önreprodukció. 

•Szellemiek: 

•negyedük szellemi családból, a többi: önálló, munkás, paraszt. 

Összegezve: átmeneti időszak: 

•A paraszti társadalom súlya relatíve nő (a földosztás miatt), 

•a munkásság száma lassan nő, 

•értelmiségi pályák: stagnálnak, 

•kisipar/kiskereskedelem: kismértékű bővülés, 

•+ tömeges a mezőgazdasági munkásból kisbirtokossá válás, 

•megindult a mezőgazdaságiak kiáramlása a nem mezőgazdasági fizikai 

munkakörökbe, 

•fizikaiakból egyre többen szellemiek lesznek. 

•1949-ben tehát úgy mutat a magyar társadalom polgári vonásokat, hogy közben a 

Horthy-kori aránytalanságok egy részének korrekciója megtörtént. 
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Munkajellegcsoportok és rétegződés (Ferge 

Zsuzsa és Andorka Rudolf) 

• Fogalmi szerkezet a változások megragadásához: 

• Munkajelleg csoportok: a hosszú távú kontinuitás kimutatására nem alkalmas, de 

Ferge és Andorka empirikus munkáiban az alap: 

• Lényege: „az egyes társadalmi csoportokat a végzett munka jellege, az ehhez 

szükséges iskolai szakképzettség, a vezető, ill. beosztott foglalkozási viszony 

alapján különítették el”. (Valuch 2001: 103.) Kettejüknél az alapcsoportok:  

• 1. vezetők és értelmiségiek, 2. egyszerű irodai vagy szellemi foglalkozásúak, 3. 

önálló kisiparosok és kiskereskedők, 4. szakmunkások, 5. betanított munkások, 6. 

segédmunkások, 7. önálló parasztgazdák, 8. mezőgazdasági munkások. 

• Ezek tükrében 1949 és 1990 között pl. a vezetők és értelmiségiek csoportja 9-

szeresére nőtt, az önálló gazdáké 42-edére csökkent.  

A változások hátterében meghatározó 

•a politikai tőke szerepének aránytalan felértékelődése (az 1960-as évektől aztán a 

káderek is fokozatosan pótolták kulturális tőkéiket), 

•vagyontól/magántulajdontól való megfosztás (a magánszektor a keresők 3-4%-ára 

szorult össze), 

•az önállóság presztízse igen lecsökkent, 

•jövedelmek és valós teljesítmények elválasztása (proletarizáció), 

•államosítások: félmillióan kényszerülnek állásváltoztatásra. 
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•a téeszesítés megszakította a paraszti polgárosodást, a parasztok tömeges lakhely- és 

foglalkozásváltásra kényszerültek (ism.: csak 1949 és 1954 között 360 ezer agrárkereső 

hagyta el a mezőgazdaságot) , 

•tömeges középosztályi státusvesztés (kisipar, kiskereskedelem), nemcsak a gazdasági, 

de kulturális tőkék is nivellálódnak, 

•a háztartási alkalmazottak csoportja eltűnt a magyar társadalomból, 

•szervesebb intergenerációs mobilitás helyett az intragenerációs lesz az uralkodó. 

A mobilizáció fogalma 

•Jól leírja, hogy Magyarországon a mobilitás felülről, hatalmi eszközökkel kikényszerített 

volt → így a mobilitás nem feltétlen pozitív jelentéstartalmú. 

•Mindez a társadalmi integrációt is megnehezítette, illetve hamissá tette: a második 

világháború után a népesség 4/5-ének változott társadalmi helyzete, de kb. felük 

rosszabb társadalmi pozícióba került, mint előtte. 

•A legtömegesebb változás: az önálló birtokos parasztság számának csökkenése, ill. a 

munkásság felduzzasztása. 

•Az átalakulás után: tsz-paraszt, azaz bérmunkás (innentől a falusi és paraszti fogalmai 

végérvényesen elválnak egymástól). 

•Új csoport: tsz-elnökök és agronómusok. 

•Szakmunkások: kb. 180-190 ezer fő; a létszámnövekedés ellenére a káderhiány miatt 

folyamatos a kiáramlás: a 30 éves szakmunkáskorosztály 1/3-a szellemi munkakörbe 

került, 25% pedig kiemelt káder lett. 

•Az 1950-es évek első felében a káderterv: 50 ezer munkáskáder kiemelése (tervezés + 

elitcsere) → az országos főhatóságok vezetőinek 60%-a 1949 után került posztjára 

(megfelelő iskolázottság nélkül). 

•Az önállóak aránya 3-4%-ra csökkent. 
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A kommunista párt mint önálló mobilitási 

csatorna 

•Lojalitás, hűség, mameluk szellemiség,  

a hivatali előmenetel háttérbe szorul az  

azonnali kinevezésekkel szemben. 

•1956 előtt a kiemelt káderek 70%-a 40  

év alatti; 95%-uk MDP tag →  

intragenerációs mobilitás.2 

További fogalmi keretek a társadalmi változások 

megragadásához 

• Kolosi Tamás: L-modell: a munkajelleg mellett az életmód/életstílus különbségeit és a 

második gazdaságban való részvételt is mérte: 

• azaz nem a foglalkozások különbségein alapuló különbség az egyetlen és nem is 

a legfontosabb egyenlőtlenségi tényező, 

• (L = az állami újraelosztás és a piaci részvétel dimenziói). 

• A magyar társadalom inkonzisztens: a gazdasági, kulturális tőkék és a presztízs 

nem fedik egymást 

• Szelényi Iván: 2 háromszög-modell: állami redisztributív vs. piac-második gazdaság. 

                                                           
2
 Forrás: www.archivnet.hu  
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A bomlás jelei 

• A 80-as évekre csak vezető posztokon maradt formális feltétel a párttagság; a 

párttitkárok presztízse csökkent, de a bányászé, katonatiszté, gyári munkásé is! 

• 1982–88 között 1/3-dal nőtt a kisiparosok száma, a kiskereskedőké megduplázódott. 

• Kvázi középrétegesedés vagy polgárjogok nélküli polgárosodás: a jövedelmek újra 

differenciálnak; a magyar társadalom mobilitási szempontból a 70-es évektől 

fokozatosan merevebbé vált; egy-egy csoport önmagát termeli újra. 

• Igen erősen nőttek a különbségek a vezetők-értelmiségiek és a többi társadalmi 

csoport között. 

• A régi középosztály az iskoláztatáson keresztül visszakapaszkodott: a vagyon helyett 

az iskolázottság, a család jó hírneve lett a középosztályhoz való tartozás kritériuma. 

• Új, nagyszámú diplomás középréteg alakult ki. 

1990-es évek közepe 

•Újra demokrácia és autonómiák. 

•A kvázipiaci tervgazdaság helyett piacgazdaság. 

•Az állami vagyon szinte eltűnt. 

•A történeti parasztság nem teremtődött újjá. 

•A tudás szerepe felértékelődött (a magánszektor dolgozói iskolázottabbak) + 

információs társadalom. 

•Megnőtt a kapcsolati tőke szerepe is (vö. privatizáció, új gazdasági elit rekrutációja).  

•Sok kényszervállalkozó + állandósult munkanélküliség. 

•A magyar társadalom kettészakadt: 12-15% jómódú, a többi elszegényedő, ill. szegény 

(Andorka). 


