F
a nyugat-európai or,szj:gc>l,
ban a
"eltömegesedése" a hatvanas évek második felében indult
meg szoros összefüggésben a nyugat-európai társadalmak középosztályosoCl,L',""L A
nyugat-európai országokban a középosztályosodásnak több
emeli ki a szakirodalom. Az elsó a technika átalakulása, tehát az automatizálás,
a f()lytonos termelési folyamatok, a számítógépek, a kutató laboratóriumok e1ótérbe
és a gépi nagyipar hagyományos technikáinak háttérbe szorulása. A második kiizéposzt;ílyosító tényeZ(í a vállalat vezetési rendszerének és struktúrájának átalakulása, az emberi
a Human Relations e]ótérbe kerülése, a szigorllan szabályozotr, "kemény", hajcsárkodó vezetés eltünése. A harmadik, egybenlegvitatottabb
a jiivedclmek és életszínvonal feltételezett kiegyenlítódése a hagyományos
kiizéposzt:íly és munkásosztály között. A negyedik, egyenesen következik a reálbérek
nagyar;ínyú növekedéséból. Ez a tényed) a fogyasztói struktúra átalakulása a munkásoszdly legnagyobb részénél. "Egészen általánossá vált a legkülönbözöbb tartós
f()gyaszdsi cikkek - televíziós készülékek, lemezjátszók, pórszívók, mosógépek birtokLísa: egyre több fizikai munkás vált gépkocsi és háztulajdonossá, betörve a középos/,tálynak eddig fél tVl' {írzött vadászterületére. KülönböZ{í piackutató intézetek lelkendezve jelentik az llj középosztály megjelenése következtében elóállott Iehetóségeket." (CoUthorpc ct al 1969) Az ötödik tényezó a települések ökológia szerkezetének
v:íltoúsa: A hagyományos munkáslakóte!epen nemzedéken keresztül éltel( együtt a
l11unbsok; társadalmi szervezetük és kultúrájuk egyik legfontosabb köteléke a rokonsági hálózat vol t. Fi llk és lányok szüleik és más rokonaik közelében éltek, c!sfísorhan azokkal érintkeztek; ez az együttélés erós társadalmi kontrollt alakított ki, amely
stahilizálta a szokásokat, az igényeket, a törekvéseket, s a közösségi élet normáit. Az
Líj kertvárosokban és lakótelepeken azonban a munkások már nem rokonaik körében élnek, meg is szakad az érintkezés velük, érvényét veszti a régi társadalmi kontroll; ennek következtében új szokásokat vesznek fel, törekvéseikben, igényeikben
kiizéposztálybcli szomszédaik, valamint a tömegkommunikációs eszközök hatása alatt
,íllnak. 1 A h:1todik
az életstílus átalakulása a fogyasztási struktúra és a települéd, öko!óuilli
válrozása hatására. Az úJ' életstílus nem más mint a
t>
ANULMI\NYUNKBAN ABBÓL INDULUNK Kt,

I \\/hYCl: ~lZ alllni]Cli .')zllhl1rhdk~H llLísor!ik olvJSZCÓ kelnencénck tekinti, alnelybcn eltünnek az oszr:ílykülöllbségek.
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középosztályi életstílus átvétele. Az új fogyasztási struktúra és a családi ház is része az
új életstílusnak Ezt a két elemet egészítik olyan tényezők, mint a családtetvezés átalakulása. A feltételezések szerint az alacsonyabb beosztású tisztviselők azért akarnak
kevesebb gyereket, mert mindenképpen bizrosítani akarják gyermekeik mobilitását.
Mérsékelt jövedelmük mellett ugyanis az ehhez szükséges anyagi eszközöket csak
egy-két gyerek számára tudják előteremteni (Wrong, Dennis 1966). A középosztályosodás-clmélet egyes képviselői szerint a munkásosztály nagy része is átvette a középosztály családtervezési gyakorlatát. "A családtervezés megszilárdult és széles körben
elterjedt gyakorlat. .. Ha egyszer egy munkás felfedezte, hogy befolyásolni tudja családjának nagyságát, akkor konfliktus keletkezik a gyermekekre irányuló vágya és erő
inek túlzott megfeszítését61 való félelme között. .. A jelek szerint a családtervezés a
jólét legfonrosabb eszköze a munkásosztályban, legalábbis ez maguknak a munkásoknak a véleménye." (Zweig, Ferdinand 1961)
Korábban a munkásfeleségek az e!s6 gyerek születésének idején félbehagyták kereséí életpályájukat, és nem is folytatták addig, amíg a gyerekek fel nem nőttek. A
gyerekszám csökkenésével a munkásfeleségeknél is hamarabb befejeződik a szülések
korszaka, és sokkal többen, sokkal hamarabb állnak ismét munkába, mint azelőtt.
Ugyanilyen változás következett be a gyerek jövőjével kapcsolatos törekvéseket illetCJen is. Egyre több munkásszülc5 igyekszik gimnáziumba íratni gyerekét, és egyre
nagyobb azoknak ar~ínya is, akik szellemi foglalkozásban szeretnék látni gyerekeiket.
Ebben az összefüggésben igen figyelemre méltó, hogy egymás után csak néhány év
bilönbséggel q"ryre növekvő arányszámokról számolhatunk be (Glass 1954).
A kilencvenes évekre a fejlett ipari országok gazdaságában a hatvanas években elindult folyamatok kiteljesedtek. Szamue1y írja: "Az elmúlt két évtized legszembetúnóbb szerkezeti változása a fejlett ipari országok gazdaságában az volt, hogy az ipar s
általában az anyagi javak termelésével foglalkozó egész szekror (mezé5gazdaság, bányás7~at, építóipar, feldolgozóipar) elvesztette uralkodó helyét az emberek foglalkoztads~íban. Elcíször az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában az ötvenes
évek végén, majd nlintegy két évtizeddel késé5bb, a hetvenes évek
Japánban
és ~lzEunípaí
következett be
f()rdulat, hogya lakos.,.l'~''''j', pontosabban a
több mint felét a szolgáltatási szféra foglalkoztatáltal kiizö!t táblázatból leolvashatjuk, hogy az
beAllamokball 1989-ben a SZ()!t>:"(lccltö ág:lz:'ltban 1l),~J<lll'cI)!~l,LlIJll:lK
aI:

[

(,(,,9%),

Slii). A szerzó megállapítja, bOb'Y "a tuodern szolgáltató szektor cp""I,on",·,!',,,:n,.I,
nagy ré.,ze nem is az emberek kiszolgálásával foglalkozik, hanem a ter'mic;lésl i" I",., n,·"
folytatásának
Ilyen a szállítás-közlekedés, a
a távterületet jelen tenek a kereskedelmi és
közlés." HangsLI!yozza, hogy
és elscí helyre sorolható az oktatás és
végül megemlíti a szolgált:1t:ísok "klasszikus" v~ílfaj:ít, a személyi szolgáltat;ísokat. Az
Álhmokb:1I1, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, NSZK-ban a szolgáltatási
sJ.cktor
.nak csaknem fele a SJ/Kiálís szolgáltacísokban
tás,
teszik ki. (45,8; 4(,,0, 42,5 illetve 39 Ciil).
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le'al<f'v,~d'''é,

az új

iS-

az
és ncnl
ismert technológiák alkalmazásától függ a modern
Szük"o,C"'/'T", ezért az .
el6állíClsával és
foglalkozók számának
'i'"·é-kenv,,',úil,, eredménye az információkat hasznosító szféra
és bizonyos szolgáltatások
létszámigényének zsutörvényszerűségre, a szolgo['()(ja.';ahan jelenik meg." Felhívja a figyelmet egy
gáltat:lsok relatív drágulására. Ennek következménye, hogy "nem szorul vissza az
javak
aLlnya hosszú távan", és az egy két évtizede fdlépéí
hogya
szolgáltatások vélsárlását -legalábbis részben - a »csináld magad«
jelleglí házi tevékenység váltja feL" Szamuely hangsúlyozza azt is, hogy "miközben a
szolgál tatások relatív drágulása fékezi a fizetett szolgáltatások iránti keresletet, ugyanebból al. okból rohamosan nő a közpénzekből finanszírozott társadalmi szolgáltatásoknak nemcsak a költsége, hanem az igénybe vétele is." (Szamue!y 1992)
Az ipari Lirsadalom változása tehát szorosan összefügg azzal a törvényszerűséggel,
hogy a gazdasági hatékonyság és a szolgáltató szféra fejlődése összekapcsolódik. Ezen
hel ül is kiemelkedó szerepet játszik a közigazgatás, oktatás, egészségügy. "Mindháromnak az az egyik jellemzóje, hogya mlíszaki tudományos haladás itt a tevékenység
minéíségét javítja, dc csak nagyon korlátozott mértékben képes az éléí munkát helyettesíteni, a »tcrmelékenységet« fokozni." (Szamue!y 1992)
A fejlett ipari társadalJnak hatvanas évektól elinduló középosztályosodása, a gazdaés társadalomszerkezet megvéiJtozása képezi az alapját a felsőoktatás oly mértékLí
kiterjedésének, melynek tanúi lehettünk a fejlett világban. A százezer lakosra jutó
hallgatók létszáma az 1975176 és az 1989/90 tanév között csaknem megkétszerezódött az Egyesült Királyságtól az NSZK-ig (Ladányi 1991).
Az idó alatt, amikor Nyugat-Európában elindult a felsóoktatás tömegesedése,
Magyarországon és Kelet-Európában stagnált, illetve csökkent az egyetemi hallgatók
lét"áma. "A népességhez viszonyított hallgatólétszámot tekintve a 60-as évek közepéig az államszocialista országok valamennyi európai tókés országot megelőzték. (Egyedüi H ollandia jelentett kivételével r.) 1970-ben azonban az els6 két helyen álló Szovjetuni<Í és Hollandia mögé három északi ország és Belgium zárkózott fel, a kele rközép-európai államszocialista országok pedig a »mezőnp közepére kerültek." (Ltlb;ll) «

dZ

dányi 1991)
E~ a nyugat-európai tejlödéstéíl való eltérés összefügg mind a középosztályosodás,
mind a gazdasélg változásának elmaradásával. Ez nem jelenti azt, hogy a hatvanas
évek második telében nem indult meg a középosztályosodás Magyarországon. A középosztályosodás szorosan összefügg a második gazdaság kialakulásával. A középosztályosoctis Magyarországon egy kialakuló és nem létez6 polgárosodás velejárója. A
második gazdaságnak a polgárosodással, illetve a szocializmus társadalmi folyamataival való összekapcsolásál' legkorábban Kemény veti fel, illetve először mlltat rá társa(birni, politikai indítékára, am.ikor azt hangsúlyozza, hogya folyamat kezdete a hatVall;]S évek
amikor a komrnunista hatalom kompromisszumra kényszerül a
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rjrsac!aj011l különböző csopottjaivaJ (Kemény 1378). A nyolcvanas években Szelényi
foglalkozik a második gazdaság és a polgárosodás összefüggésével (Szelényi 1992). A
fentiekböl is következik, hogy hatása és szerepe korlátozott volt. Ez időszakban a
középosztályosodás magyarországi verziójának kiindulópontjának tekinthetjük az új
munkásság kialakulását (Kemény 1972).2
Az új munkásság különféle típusainak részletes bemutatására nem térünk ki, csak a
középosztályosodás néhány fontos elemét hangsúlyoznánk. Az egyik az életkörülmények urbanizálódása, azok a falusi munkások, akik nem költöznek be a városba, és
"ha a feleség vagy valamelyik családtag a tsz-ben dolgozik, ahol van föld, mezőgazda
sági ingatlan, állatot tartanak, zöldséget, gyümölcsöt termelnek, akkor a férj keresetét - és ha van még más ipari dolgozó a családban, azét is - szinte teljes egészében
házépítésre, bLJtorvásáriásra, tartós fogyasztási cikkek beszerzésére fordíthatják." (Kemény 1372)
A középosztályosodás tényleges feltételei az államszocializmus összeomlása után
alakultak ki, miután addig az államszocializmusban csak "előpolgárosodásról" beszélhetünk (Kemény 1991). A kilencvenes évekre alakultak ki azok az intézmények,
amelyek valódi önállósulás és polgárosodás alapvető feltétele i a tőkés magántulajdon, a piaci szerkezetü gazdasági élet. Ez az a folyamat, mely a társadalom új osztályszerhzetét létrehozta. A kilencvenes évek második felében figyelhető meg. A magyar
gazdaság részese lett a globalizált világgazdaságnak. Végbement a gazdaság piacosítása, magánosítása, bekövetkezett a nagy gazdálkodó szervezetek átalakulása. ,,1990ben, ~l privatizáció kezdetén közel 1000 volt vállatok száma, mára a kettős könyvvitelt vezetó vállalkozások száma 130 ezer körül mozog. Az egyszeres könyvvitelt vezetl) társaságoké pedig mintegy 300 ezerre tehetó." (Matolcsy et al 2000). Az eréSteljes
mLíköd()t()ke-befektetés hatásaként Európa és a világ legnagyobb multinacionális
vállaLltai megjelentek Magyarországon. A nemzetgazdasági ágazatokban is jelentós
vál toúsok men tek végbe, és a tercier ágazatok jclent()s elóretörésével találkozunk,
f{iként 1995 után. Ez idószakban, 1989/90 és 1997/98 között az egyetemi hallgatók
létszáma több mint dupláj~5ra emelkedett: 100 868-ról 233
Az~íI tal, hogya rnab'Y<u középosztályosodásnak a kilencvenes években meróben rnás
kitételci, annak nyugat-curópaihoz képest megkésettsége, és
indokolja allInk vizsgálat~it, hogyan kapcsolódik összc a magyar Fels{50ktatás tÖJ'!1t.:(!csc(jé,;évc!
Ilugpl1 hd()ly<5sulja a
az
ln
cs
kövctc] és hogyan változik meg az " ' n . n r .." ""
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,\ cÍvil drsalhlolll, iJlcrvc Pnig,íros()c/;ís
nélkül. Ill.: Kemény !Sl\',íll
(l 1)\) l l(tiZl'Jn'íJ s
np. CO!1dobr A Kemény-féle megközelítés
lchct/5vé teszi, a!logY:lll ;1
\cJil',,,í~.hclll ;1 llUg:';l!" LÍrs;Hhlolll közeledik ;l
drsadallllakhoz, ugyant'rgy J szocio!()gí:li Illl'gki.izcJírés is
kll!dn[Jd< lOS j"jgyt:lcmhc vegye ;1 llyug;lri
azaz vissz:nérjiillk a kii1éI'C,szrcílyosod''''':lk
swcÍ()[(')gÍ,li, ezelJ lwltil ;1 lilralokLl VOJLHko7/)
FO!1WS megjegyoJllink hogy II kll",ép,mcr,ílv<)so,
,Lí,,,
'ilról civ:í!aszriul:lr/"IlUi j,aSJ.I1<Íljuk,
::, r()rd.\: SLni.s"uik;li r:íjl,ko/J;J("t'l. Fels{)()kr;lr:ís l ~)()7/()N. 1-")[1. Okt;H;ísi,~1inisztérilJJll
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f\ közgazdiszcímű kutatásunkban azt vizsgáltuk hogy mi a Idtéelitcsoportjába való kerülésnek: a
és jogás/Jdl,')zul(sq~c\,n(:l< tartjuk hOb,), kutarásunk
tartalmazza az ismásfcl{)] azt, hogya társadalmi átalakuLís során az iskolai mobilitás és iskolai
segítik elC) az Lij,
polg:íri
i, osztályszerkezet létrejöttét. Az iskolai mobilitásnak a társadalom
szerepe a középfokü iskolarendszer hetvenes évek
ril/rém :ltalakuLísáhoL kapcsolódik, neve7"etescn a technikumok sZ:lkközépiskoLív:í
v:íLís:íhoz, A szakkiizépiskola a gimnáziumnál, illetve a rechnikumnál nagyobb fc!en~lell(ecleSI II-'hl'rí\"",,,'r adott a munkás és falusi családi háttérből indulcíknak, az
l"lr vizsgcílatok pedig :1/t er(Ssítették meg, hogy a szakközépiskolában végzetteknek
l:1c'rsITatl:~~láj:l egy kisv:íllalkozói, kispolgári életstratégi:t, amely felgyorsítja :t magyar
1:1rsadalom polgárosoctisát (Giíbor 1992). A h:tt:tlok kisválialbnói, kispolgári életkarrierje swros:tn összefonódott a második gazdasággal, azaz az iskolából a "vállalkoi:Ís óvodáj:íba" vezet(5 életkarrierrc! (Kopátj) 1998). 4
Kii nduló tézisünk, hogy a hetvenes években az iskolaszerkezet átalakulása, a második gazdaság kiterjedése utat nyitott a polgárosodáshoz. Kérdésünk az volt, hogya
kilencvenes évek társadalmi átalakulása milyen mértékben erósítette, illetve erósíti
Fc! a polg:í.rosocLís folyamat:ít, azaz az iskolai mobilitás és iskolai esélyek, valamint a
v:íllalkoi:Ís iisszckapcsolóc1:1sát, További kérdésünk, hogya polgárosult rétegek gyerekei milyen eséllyel kerülnek olyan - a gazdaság és a társacblom fejlfídése szempontj:íhól meghatározó - elit szakmacsoportokba, mint a közgazdászok és jogászok.
/\. kULlt:ís megkezdésekor tiszt:íban voltunk azz:tl, hogy nem elégséges csak az egyetenlelne bekerLilt elsóéves hallgatókat megkérdezni. A kérdés komplexitása megköveteli az egyetemhez vezet() iskolai üt teljes körú feltárását. Ezért vált hnatásunk
kiindul('lpontj:ívá a lok:1lis megközelítés. Arra törekedtünk, hogy a lokális mintán az
iskolai szclekcióban a döntó szakaszokat jelentő tanulói csoportokat is megvizsgáljunk - nyo1cadikosokat, illetve középiskolásokat -, figyelembe véve az iskolatípusokat: szakmunkásképzó, szakközépiskola, gimnázium; középiskolai szinteket: rnásodikosokat, harmadikosokat és negyedikeseket. A szakkölépiskolás és gimnazista negyedikesek wvábbr:ll1ulási aspirációinak (hol és milyen szakon akarnak továbbtanulni) vi/,sgálata lchet(ívé tette azt is, hogy az általunk vizsgált szakterületen (közgazdász
és jogász) wv:íbbtanulni szándékozókat összehasonlíthassuk más szakterületen (múszaki, orvos sth.) és más fclséíoktatási szinten, például féSiskolai szinten továbbtanulni
sz:índékozókkal. A helyi szinten történéS megközelítés lehetóvé tette annak vizsgáIadt is, hogy milyen mértékLi az adott területhez kötött reprodukció, milyen fe1sóoktatási szimre, illetve a középiskolások milyen körére terjed ki. Az általunk kiválasztott két város Gyéír és Kecskemét nem, helyesebben korlátozottan rendelkezik a felséíoktatás teljes ~ertikul1l_ával. Ez a vizsgálatunk szempontjából azért cléínyéís, mert a
f'(T'IIf't,"fI'IHl!I!?'

/í L:!r;l

Sz::í11105 inrcrjl'!lJan, ul1l1ltn~1nyh;ln veti fel Kop:ítsy. LCgllt(1hbi kéziratos tanulmány:í.ban ki is
hogy;rt.: iskoJ:ízorrs;ís és v~ílbik()zi') ,lbkiwt[;l a llngyar drsadalrnar modern c.1rsadalom!Tl1 (KoI1jrsy l ~\)8)
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továbbtanulást helyben elképzelók csoportja, illetve az általunk kiválasztott szakterületen továbbtanulók csoportjában megmutatkozó különbségek és hasonl6ságok nemcsak a tanulók esélyeinek különbségeire, de arra is választ adnak, hogy az általunk
vizsgált szakterületen továbbtanulók a középiskolás éveik során mennyire különülnek el a más területen továbbtanu16kt61, illetve a középiskolába járók egészétól.
Az egyetemistává válás esélyeinek vizsgálatakor figyelembe vesszük, hogy hogyan
alakult az iskolai szelekció a kilencvenes években, hogyan változott meg a társadalom
osztályszerkezete és mindezekkel összefüggésben hogyan változott/változik meg a fiatalok továbbtanulási stratégiája és iránya.
Eddigi vizsgálataink alapján jól megragadható az iskolai szelekció alakulása a kilencvenes években. Erre különösen alkalmasak voltak a lokális szintLí megközelítések
(Gábor et cd. 1998tl, 1998b, 1998c). A korábbi lokális vizsgálatokból számos következtetés vonható le.
l) A /cözo!?tatási rendszer dtcda!?uldsa növelte a versenyt az általános iskolák, illetve
a gimnáziumok között azáltal, hogy az utóbbiak hat, illetve nyolcosztályos gimnáziummá alakulhat tak. Az iskolák közötti verseny nyomán létrejövő szelekció a társadalmi szelekció felerősödésével járt együtt. Hevesi vizsgálatunk során azt tapasztaltuk, hogy a városban található nyolc osztályos gimnázium nyolcadikos korú (azaz
negyedikes) tanulói (a szülők iskolázottságát, foglalkozási pozícióját, és anyagi helyzetét tekintve) sokkal elónyösebb szülói háttérrel rendelkeztek, mint a városban található másik két általános iskola nyolcadikosai. A gimnáziumnak viszont, hogy vezett)
szerepét meg{írizze, növelnie kellett a környez/5 falvakb61 bekerLilők arányát, azaz az
iskolai szelekció erósödése növekvő területi nyitottsággal párosult.
2) Az is/wltli szele/cció előrehoztltala, illetve az általános iskolák közötti verseny a
nyolcadikosok társadalmi összetételét két irányban befolyásolja: növekszik a különbség a "jó", illetve "rossz" iskolák között, illetve az iskolán belül. A legmarkánsabb llj
jelenség az "underclassból" (alacsony iskolázottságú, tartósan munkanélküli szülók)
származók növekv6 elkülönülése, amely gyakran etnikai (roma gyerekek) elkülönülést is jelent. Az általános iskolák közötti verseny viszont növeli az iskolák területi
nyitottságk (Az utóbbi idóben viszont az figyelhetó meg, hogy az iskolák próbálják
s7.~1mllkra keclvez{íen befolyásolni az iskolaválasztás szabadságát.)
3) f\z iskolai szelekci{)
inkább érvényesül a
meghogya szakmllnkásképz{í, a szakközépiskola, a gimnáziuIll iskolatíplIs Si.eImti ÍZLlliin
a tanulók társadalrni
a
is jelenei,
v:lgyis a gimn;1iiumi tanlllók kerülnek ki (a szülók iskolázottságát, a foglalkozási
anyagI
tekintve) ~l legelónyiisebb családi kiirnyezetból, nJ:ljd :1
si.akkiii.éplskol:ísok, és az lItóbbiaktól élesen elkülönülnek a szakmllnldstanulók. A
szaknlllukást:lIlulók belsó
igen
mindenekelótt az "underclassból"
iiiv{ík és a "tiibbiek" kiizött húzódik, illetve ezen iskolatípusban
ki az
c1I1yagi küliinbségek. A három isko1atípuson belül a szakmunkásképz6hen, valamine
:l sukközépiskolában a
a beJárók és a kollégisták aránya.
4) Ai. iskolai szelekció niivekedése mellett megfigyelheUí egy másik
a
/"ÚJZÓ mobi/itáJ
(climbing mobili ty), amelynek kedvez a piaci rend-
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kiépülése. S7,emberűn(í köverkezménye, hogy az elic középiskolák/gimnáziumok
engednek akisburzsoá réteg 5 gyerekeinek. Ennél ajelenségnél felfelé csúsLás
ligyelher() meg a nagys71iléík és a szüléík generációjához képest. A hetvenes években
ugyanis a szülé5k még a szakközépiskoláig jutottak, gyerekeik viszont már az eli t szakközépiskolákba, illetve gimnáziumokba is bejutnak. Ezen törekvések különösen a
fIatalok rovábbtanulási szándékaiban mutatkoznak meg.
5) A tovdbbtanuldsi szándé/cokban mutatkozó kiilönbség a szakmunkásképzó és az
er(:tt,;églt adó intézmények kijzött húzódik. A hetvenes évekhez képest a szakmunkástanulól<- és szakközépiskolások rovábbtanulási szándékában felfelé tolódás figyelherél meg: a szakmunkástanulóknak mintegy kétharmada szeretne rovábbtanulni,
igaz, döntél röbbségük érettségit szeretne szerezni. A szakközépiskolásoknak négyiitöde megközelíti a gimnazistákat, akiknek kilenctizede szeretne felsőfokú intézményben továbbtanulni. A szakközépiskolások továbbtanulási szándéka inkább korlátoJódik arra a szakterületre, amely a szakközépiskola profilja (ezzel kialakul a szakközépiskoláknak rovábbtanulást inspiráló csoportjai) a gimnazistáké univerLálisabb, de
mindkét iskolatípusban a rovábbtanulni szándékozók fele a főiskolát választotta. A
rovábbtanulási sLándék növekedése szintén összefügg a piaci rendszer kialakulásával,
melynek kísérfí jelensége:
(,) A gazdasági tőke fokozott és a korábbi kulturális egyenlótlenségek kompenzálásában játszott szerepe. A szülé5k iskolázottságának hatása a fiatalok iskolai karrierjére
nem vczethetfí le a kulturális tóke növekvó szerepébbl még a fiatalok elit dwlákba
kerülése esetében scm. A kulturális télke ugyanis egyre inkább összefonódik a gazdas:lgi tókével, és ez nemcsak a fIataloknak az iskolán kívüli ismeretek megszerzésérc
vonatkozik, dc az iskolák megválasztására is. A plusz tudást nyújtó tevékenységeket a
magas státuSLJ középiskolák tanuló i inkább tudják megvásárolni, mint az alacsony
st:llLlSÚ iskoLlk tanulói. A gazdas:lgi télke fokozott szerepe a fiatalok iskolai karrierjében egy:uánt jelenti az esélyegyenlótlenségek egyik fajtájának növekedését, de a korább:ln, aludturális rélke mentén létrejövéí esélyegyenlé5tlenségek kompenzálás:ít is.
Erre több jel utal, a továbbtanulók arányának a növekedése a szakközépiskolákban, a
gill1nazisdk és szakközépiskolások közötti különbözöségek csökkenése, olyan fontos
terdieten, mínt anyelvismeretek megszerzése. A gazdasági tbke - a korábbi kulturális
t{íke mentén kirajzolódott - egycnléítlenségeket kompenzáló szerepét jól mutatja,
hogyakisburzsoá származású fiatalok nemcsak az elit gimnáziumokban, és szakközépiskolákban játszanak fontos szerepet, dc jeJentós hányadát képezik, mind a felsélfokLl intézményekben továbbtanulni szándékozóknak, mind az els6s jogász, illetve
S/CI
IS

"U"~''''''.',u".", hallgató kn ak.

7) A tov:lbbt:1I1ulni szándékozó középiskolások - a jogi, illetve közgazdasági egyetemre jelentkezéík közül- csaknem kétharmadának édesapja főis/wlai és egyetemi végzetts~(!,gel rendelhezik, de ezekbe a felsófokú intézményekbe jelentkezók közön a legmagasabb - egynegyed részük - akisburzsoá rétegból kikerülók aránya. G Ezt erbsí tik
'í Kishurz",,,i rétegen

:lZ

egyéni v;ilblkozóbt, illetve az l-5 alkalmazottat foglalkoztató munkaadókat

() A kishl1rzso~í. rétl'ghc'l sorolt 8.~<ik egyharnl:1da f{5ískolai, cgyerellli diplOll1J.val, egyhannada érettségivel, egyhar-

m;n/a pedig SZakI1l11l1lds bizonyítv;ínnyal rendelkezik.
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még azoknak az eIséís közgazdász és jogász egyetemistáknak az adatai is, akiknek
egyik legmarkánsabb csoportja az osztály! réteg hovatartozás szerint kisburzsoá hátrérrel rendelkezik.
8) A magyar polgárosodásban fonros szerepet játszó, kisburzsoává váló, illetve az
átalakulásban kedvezó helyzetbe kerülő munkds rétegeli; gyerekei a felsé5fokú intézmények mcgválasztásában a közgazdász és műszaki pályákat választják. A Gyórött és
Kecskeméten a rovábbtanulni szándékozó, munkásszármazású gyerekek szülei a közgazdasági és jogi egyetemeken egyötöd, a gazdasági f(íiskolákon csaknem egynegyed,
műszaki fóiskolákon négyötöd arányban fordulnak eló. A munkás apák többsége a
magán szektorban, azon belül - különösen Gy(írött - a multinacionális cégeknél
dolgozik. Ez azt muratja, hogya középosztályosodó rétegeknél a továbbtanulásban is
egyre inkább az optimális befektetés - optimális haszon elve érvényesül.
9) OptÍlnális befe/ztetés - optirmílis haszon. Az iskolai egyenWtlenségek hangsúlyozása mellett, arra is oda kell figyel nünk, hogy a fiatalok iskolában eltöltött idejének
növekedése a fiatalok iskolai karrier-útjának kiszélesedésével jár. Akisburzsoá, munkásszármaz~ísú rétegek fiataljai a rövidebb, anyagi javakra gyorsabban konvertálható
iskolai életutal' választják (f(íiskolák közgazdasági, műszaki szakjait), azaz a befektetc's és haszon optimalizálására törekednek. Az elit egyetemekre kerülést nehezíti az
egyre niivekv{í verseny és a rohamos költségnövekedés. Éppen ezért az ilyen iránYLI
továbbtanulás az iskolai karrier legoptimálisabb útjának kialakítását követeli meg a
fjatalokról, a szü]{íkról és az iskolából. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy már igen
korán körvonalazódik az Iskolázott, befolY~1sos, gazdasági és kulturális tókévcl és kapcsolarokkal rendelkezó családok fiataljainak egy csoportja, akiknek iskolai karrierje
többnyire a magas presztízsű egyetemeken folytatódik.

első

éves egyetemisták családjának osztályhovatartozása

A lap uctő tldtltol:
Az cls{íévesek iiröde harmadik generációs értelmiségi, legtöbben - csal,nem kétöriiellik - a P~ízmány Péter Katolikus Egyetemen büszkélkedhetnek diplomás nabryszliI{íkkcl. A két fels{íokrat~lsi képzési típusba bekerlilt fjaralok háromötöde második
generációs értelmiségi, örödrészüknek pedig a nagyszüleik között is volrak JC1sé5fokLl
vé!~zcttségLícjlc A két legelitebb szak között is megfigyelhet{í a vidék-fóváros közötti
hierarchia az utóbbi javára. A vidéki egyetemeken kisebb ugyan a második és harmad ik gencrációs értelmiségiek aránya, dc a vidéki egyetcmek kevésbé nyi tortak az orküliinbözó tájairól érkc:Z:{í diákok elótt (különösen vonatkozik ez az ~1Jlírás a
miskolci és debreceni egyetemekre): a hallgatók kétharmadát az intézmény székheadó városból és környékéról veszik fel. A rerületi adatok
azt
van
Lítjuk, hogy azokban a térségekben, ahol prosperál a gazdaság, nagyobb
a fiataloknak az elit
bekerülni
/\z ifjú
szLilcinek anyagi
is kiemelkccl{í. b.t
jt)1 r1lus;rr;ílja,
felvett adataival összehasonlítva az
tizcnöc,;.iirös kiiziíttük azoknak az
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vagy telekkel rendelkeznek. Tizenegyszeresen haladja meg a vizsgált egyetem isták szüleinél az internetes
valamint az értékes mlivészeti tárgyak aránya is az
orsza~~os átlagot. Mosogatógéppell O-szer akkora arányban rendelkeznek, mint amekkorával a magyar háztartások. A szülők 42,7 százalékának van mobiltelefonja, 59,4
súzalékának cd-játszója, 12,8 százalékuknál két gadzs van otthon, 35 százalékuk pedig külön f(lgadószobában várja a vendégeket. Emellerr négy százalékuknál konditerem,
1,2 százaléknál pedig úszóntedence is megtalálható. Ezt a tendenciát erósítik meg a
korábbi KSH felvéreI adatai is:"A közlekedési és hírközlési kiadások, valamint a műve
léídési és oktatási, üdülési kiadások legmagasabbak voltak szintén a felsőfokú tanintézeti hallgatókkal rendclkezó hhtartásokban 41 700, illetve 24 900 Ft és legalacsonyabb a 20 év alatti nem tanuló gyermekeket eltartó knál 19 300, illetve 8300 Ft. Az
eltérések 2,2 és 3-szorosak. Ennek oka az elsó esetben a magasabb gépkocsi és telefonellátottság, a második esetben pedig az egyetemista és fóiskolás gyermekek taníttatásának költségei. A felsőfokú tanintézeti hallgatókat mint legidósebb gyernteket
neveléí háztartásokban a gépkocsi ellátottság 69, a telefonellátorrság 65%-os volt. A
műveJódési kiadásokon belüllévó 3-szoros lüilönbség pedig ezek belső szerkezetével,
teljesen más f()gyasztási struktúrájával magyarázható." (Keszthelyiné 1997)
Az els{íéves egyetemisták családjának osztályhovatartozásának vizsgálatára alakítottuk ki az apa/anya osztály hovatartozását méró változókat, amelyek kialakításakor
nagy mértékben támaszkodtunk a magyar szociológia társadalmi rétegződés vizsgálataira. Az osztályhovatartozás történetiségének, etnikai hovatartozás és életforma elemeinek ki::dakításakor e1sósorban Kemény István megközelítését vettük figyelembe, aki az
elméleti megközelítés kérdését már nagyon korán, a hetvenes évek elején felvetette,
elméleti és módszertani szempontból igen fontosnak tartjuk a munkás és roma vizsgálatait (Kemény 1990, 1991, 1992, 1993, 1996). A másik megközelítés Kolosi Tamás
rétegzódés felfogása (K'llosi 1987), illetve a rendszerváltással kapcsolatos írásai (Kolosi
1991; Kolosi á Róna-Tcl.[ 1992; Kolosi á Róbert 1992; Kolosi á Sági 1996). Különösen rnegfontolandónak tartjuk Róbert Péter foglalkozásszerkezettel kapcsolatos tanulmányát (Róbert 1997).
A7, :lpa/anya oszrályhovatartozása változók kialakításakor figyelembe vettük a tulajdonviszonyok átalakulását, hogy az apa/anya magán, illetve állami szektorban dolgmik-c. Az állami szektoron belül pedig a köztisztviselói illetve közalkalmazotti viszonyt. A magánszektorban a tulajdonosokat az alkalmazottak száma szerint kategoriz:íltuk, a beoYLtottakat pedig aszerint, hogy szellemi, vagy fizikai munkát végeznek-e.
Figyelclllbe vettük még azt, hogy az apa/anya milyen szetepet tölt be a munkahelyi
hierarchiában. Az apa/anya osztályhovatartozása változó elkészítésekor, nem vettük
figyelembe az inaktív apákat/anyákat.?
A7, apa osztályhovatartoz3sát figyelembe véve az e1s6 kategóriát felsó-felsónek nevcztük, ebbe a kategóriába tartoznak azok a magánszektorban dolgozó tulajdonosok,
akik 50-nél több alkalmazottat foglalkoztatnak, ide soroltuk a felsószintü vezetóként
stJllgálcí állam i tisztvise16ket, valamint a felsószintLí vezetó pozíció t betöltb állam i
7 Az illakrÍ\r ap~íkrlny;ík oszd.lyhelyzetének mcghadrozJS3 a részletes foglalkoz;ísi és iskoLí_zotts,ígi adatok figyelemhe: vérelével kerííl SOL
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!(özaJkaJmazottakat. A közép-közép, közép-alsó kategóriája az alkalmazottak száma,
illetve a munkahelyi beosztási hierarchia alapján történt. Az egyik legfontosabb kategóri;'tnak a kisburzsoát tartjuk, a kisburzsoák azok, akik a magánszektorban dolgoznak tulajdonosként l-5 alkalmazorral, illetve alkalmazott nélkül. A szellemi kategóriába kerültek azok, akik mind a magán, mll1d az állami szektorban beosztottként
szellemi munkár végeznek. A munkás kategóriába kerültek azok, akik mind a mamind az állami szektorban beosztottként fizikai munkát végeznek. A kategóriák
további ellenórzését az apai anya részle res foglalkozásának, illetve iskolázottság részletes adatainak összevetésé figyelembe vételével végezzük el.
Az osztálykategóriák értelmezésekor rörekedtünk arra, hogya történeti megközelítést is figyelembe vegyük. Ezek közül az apai nagyapai nagyanya, illetve anyai nagyapai nagyanya részletes foglalkozásának, illerve iskolázottságának leírása mell ett (mclynél viszont tekintettel kell lennünk arra, hogy megkérdezetteink egyötöde ezekre a
kérdésekre nem tudott válaszolni), figyelembe vettük továbbá a megkérdezettek etnikai hovatartozását, illetve a megkérdezettek felekezeti hovatartozását. A család törréneti hátterének bemuratását segíti annak vizsgálata, hogy hol nevelkedett az apaianya
gyercld(orában. s
Az osTtálykategóriák értelmezésekor figyelembe kell vennünk, ho!-,'Y azok az összefüggések s7ignifikánsak a nagyszülók iskolázottságávaL és csaknem szignifilGlnsak a
nagyszül{)k foglalkozásával, beosztásával, valamint a gyermekkori településsel, és nem
szignifikánsak az etnikai és felekezeti hovatartozássa!. A végleges megállapításokhoz
további elemzésre van szükség, de néhány fon tos tendencia megfigyelhetó.
A dipJom~ls nagyapa aránya közel hasonló 23(;{Hól 29%-ig terjed a szellemi kategóriától a kisburzsoá kategórián ár a felsó-fclsé5/elit csoportig, kivételt a munkás ap~lk
képeznek, akiknél a diplomás apai nagyapák aránya mintegy 6%. A nagyapák foglalkozását teki ntve a felső-fclséí kategóriába tartozó apák esetében volt a legmagasabb az
állami tisztviseló apai nagyapák aránya (16(i'b), illetve a kisburzsoák esetében, ahol a
fenti arány 12()1J. A kisburzsoá esetében a fclsó-felséí mellett legmagasabb a
apai nagyapák aránya (5- 5%), illetve a kisburzsoá apák esetéll volt az egyik legmagasabb (6%) a gazdas~igi vállalkozó apai nagyapák aránya. A két alsó, a szellemi és a
munkás kategóriában igen magas a foglalkozási kategória szerint a középrétegek,
illetve a fizikai foglalkoú,úak aránya (56, illetve 61 %). Mindegyik osztály kategóri;\ban igen magas azoknak az aránya, akik gyermekkotukat f~llun töltötték, mintegy
kétiitiiclLik, a l11unk;lsoknak több mint fele (52%-a falun, 5%-a tany<ln) , kLiJiiniisen
második ebben a rangsorban (43%, illc:tvc
[igyelcrnre mél[(J, hogya fclsCí-felsó
3% a rcnti arányok). Fon ros megjegyezn i, hogya
település alapj;ln a
kishur/soc\ kiitéíclik leginkább
illetve körükben
a falusi:1k
AI etnibi hovatartozás abpj~ln az 6ltalunk vizsgált oszt6!yok n~"ml'"IT
nyiroctságot muramak. A rokonok között a felsó-felsó
tartozók
kiJ/ii ct 23%- a
16%)-a szlov~lkokat, 8%-a zsidókat nevezett meg a fClmenéík
kiJ/iitt. Az crnikai hovatartozás szennr a kisburzsoá
tartozók is a felmenéík kilfiict a sV;lhokac
zsidólelt
szlovikokat
neveztek
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rneg, ele említettek horvátokat (GCl'il), románokat (4%), szerbeket (3(XJ), ukránokat
(2(0)), és
is (0,3%). A felekezeti
alapján 9 a relso··relSO
kisburzsoá
. között szinte minden fdelzezet megtalálható: római
likus 5JCYo illetve
református 8 illetve 13%, evangéíikus 3 illetve 2(Y() , gÖr(ig
katolikus l illetve 2%, görögkeleti 2 illetve 2%, izraelita 2 illetve l %. Az ds6éves
lzozg:lZclas:L- és jogászhallgatók felekezeti megoszlásával kapcsolatos adataink
gesen el térnek a TOl'n/w!VIi/eós (J 996) által közölt, 18-29 évesre vonatkozó adatoktól,
amely szerint e korosztályban római katolikus 69,5%, református 19,5(y(J evangélikus 3,3%, felekezete n kívüli5,9°/cJ. Különösen vonatkozik ez adataink szerint a fdekezeten kívüliekre, hiszen az elsőéves jogász- és közgazdászhallgatók között 28% vallorta, hogy semmilyen felekezethez nem tartozik. A KSH adataihoz ugyan közelebb
állnak, de a különbség itt is nagy: katol ikus 61,3%, református 18%, evangélikus
:3(0),
kívüli 14, l %.
Az osztálykategóri:ík elemzése során kitlínt, hogy szignifikánsak a szül6k iskolai
végzettségével, a jövedelmi viszonyokkal, a fogyasztási javakkal, azon belü] olyan finom mutatókkal, mint a lakások minőségi mutatói, illetve a személygépkocsik száma, életkora, valamint a személygépkocsi márka típusa. Azt is megfigyelherrük, hogy
mind a rokonsági, mind a baráti kapcsolatok közü] a legfontosabbak a gazdasági
kapcsolatok, illetve hogya rokonsági kapcsolatok nem szignifikánsak az osztá]yhovatartozással, a baráti kapcsolatok viszont igen.
Anélkül, hogya különbözó osztályok leírására vállalkoznánk, néhány fontos vonást s7.cretnénk kiemelni. A felsó-felsó réteg n1Índen vonatkozásban: anyagi, kulturális és társadalmi kapcsolatokban is konzisztens csoport, azaz a legmagasabb iskolai
végzettséggel rendelkeznek, a legmagasabb a második generációs értelmiségiek aránya és így tovább. A legjobb anyagi körülmények között élnek, és a legkiterjedtebb
bar:íti networkke] rendelkeznek a gazdasági és politikai elit, valarninr a sajtó kiireiben, ezen kívül elsósorban budapestiek és nagyvárosiak.
Minden muutóban leginkább elkülönül nek a munkások, akik jellemzóen középfokú végzettségűek, anyagi körülményeikben, rokonsági és baráti kapcsolataikban a
lcgj.ártabbak, és körükben a legmagasabb a falusiak aránya.
Az iskoLízottság kivételével a beosztott szellemiek következnek a munkások után,
anyagi javakkal ellátottságnak finomabb mutatói (garázzsal rendelkez.és, autó életkora, SÚtna sth.) szinte megegyezik a munkásokéval. Ha figyelembe vesszük, hogy rokons~ígi, bad.ti kapcsolataiban kevésbé tér a felette lévó oszd.lyokétól, azt állíthatjuk,
hogya beosztott szellemi/diplomás réteg az átalakulás vesztese. Minden szemponth(\l a legel inamikusabb viszont az adatok figyelem be vétel ével a középosztály, a kisbu rJ.so:í oszt:íly.
Az els{íéves eb'Yetemi hallgatók tehát olyan megváltozott osztálybáttérrel rendelke7.nek, amelyben kifejezésre jutnak a kilencvenes évek társadalmi változásai. Ennek
az egyik jellegzetes vonása, hogy markánsan megjelenik az új elit ('Jelsó-felsó"), amelyben három iisszetev{í találkozik: az egyik a kialakult magánsz.ektor gazdasági elitje, a
l)

i\ fdckczcti hovatanozjst az egycrcnli hallgatókról kérdeztük meg.
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méísodijz az é{l1ami tisztviselői elit, a harmadik pedig a közalkalmazotti réteg elitje.
]ellemzö vonása ennek az elimek, hogy a gazdasági, kulturális és hatalmi töke konzisztensen jelenik meg.
A másik markáns osztályháttér akisburzsoá osztályháttér, ök a magánszektor képviselői, els{ísorbal1 a gazdasági tőke játszik meghatározó szerepet, másrészt pedig ez a
csoport rendkívül nyitott mind a kulturális, mind a hatalmi networkjében, kapcsolataiban. Más szóval, azon osztályok gyermekei váltak elsőéves jogásszá, közgazdásszá,
akik leginkább kötődnek a magánszektorhoz, a piacgazdasághoz, akik az gyermekeik
anyagi felemelkedésének, karrierjének megteremtését úgy gondolják megvalósítani,
hogy biztosítaniuk kell számukra a kulturális és hatalmi felemelkedés útját.
A harmadik jellemzó változás, hogy a szellemi foglalkozásúak - vizsgálatunkban elsösorban diplomások - csoportja a korábbi időszakhoz képes ennek az osztályhierard1iélnak a munk1sok előtti legalsó csoportjába kerültek. Ez egy inkonzisztens csoport
abban az értelemben, hogy magas kultudlis tökével, és ehhez képest alacsonyabb gazdasági t{ikével rendelkeznek. Ellentmondás az is, hogy annak ellenére, hogy lecsúszásuk a társadalmi hierarchián szemmellátható (a kisburzsoá után következó osztály),
megvannak még a hatalmi, gazdasági, és a nyilvánossággal való kapcsolataik.
Végül a legalsó csoport a munkás háttérrel rendelkezők, akik minden mutatójukban lényegesen elkülönülnek a fenti csoportokról, sajátosságuk az is, hogy ez a réteg
a leginkább blusi jellegú réteg, míg az összes többi városi társadalmi csoport, anyagi
mutatóikban viszont a szellemiekhez állnak közel. Az egyetemi hallgatók munkás
hcütere a munkéÍsok elitjét, a munkás-arisztokdciéÍt jelenti.
A l)O-es évek válto:ósa, amely a burzsoá osztályok kialakuléÍsához vezetett, a
oszr,ílystruktúra felbomlása következtében a nagyszülók esetében még nem mutatilak
eltérést felekezeti, etnikai tagoltságukban, rokonsági kapcsolatukban,
napjainkra visl.ont már a bar,íJi kapcsolatoktól, az anyagi javakkal való rendelkezésig
szignifildnsan térnek el egymástól, azaz egy új oszrálystruktúra kikristályosodása figyelhet{i meg.
Hangsldyozni kell a szülók magas iskolázorrsági szintjét. Az egyetemi hallgatóknak
egy jelent{ís része harmadik illetve méÍsodik generációs érrelmiségi lesz, tehát a gazdat{ike szerepének egyre fontosabbá válása mellett igen fontos a kul turális tóke
fd(()zódó szerepe az új oszdlystruktúra kialakuléÍsában. Azt is ki kell emelnünk, hogy
ez a t()bhgener:íciós értelmiségi családi háttér egyaránt megfigyelhetéí a nyertes csop()Jw!m;'d (elit, kisburzsoá), dc a vesztesekné! (érrelm'
diplomás szellemi
né:!) is. A hallgatók
kulturális, diplomcís háttere nem ellenrnwncLlsmcnresen jclenlk meg az átalakuLís során,
I1Í fogja a megk<'-rele/cttck szellemi arclllatéÍt, politikai "".u,,,,, """".

mc:gl(,CnJe;'>ettcl\ egyoto(.1éIlél a szül{ík nem élnek
akIiz nem váltak c111gyan, dc nem élnek

13% az elvált szül6k ará4 f ló az()!znak az
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al\.lknél az egyik szülő meghalt. A megkérdezettek 14%-ának nincs testvére, 67(!<1ának egy, J 5%-ának két testvére van, 4%-uknak pedig három vagy annál több testvére van. A megkérdezettek közül minden örödik tehát csonka családban él, 15%-a él
olyan nukleáris családban, ahol nincs testvér, és 45 % -a él olyan nukleáris családban,
ahol egy testvér van, és II %, ahol kettó vagy több testvér van, és minden tizedik
megkérdezett kiterjedt családban él. A testvérek, akár a fiatalabb, akár az idősebb
testvérekről, azt mondhatjuk, hogy szinte ugyanazt az iskolai életpályát futják be,
mint a megkérdezett. Ez azt jelenti, hogy a kérdezettnél fiatalabb, középiskolás korú
testvérek 70%-a gimnáziumba, 20 0/0-a szakközépiskolába jár, az idősebb testvéreknek is egyharmada fóiskolán vagy egyetemen tanul, fele gimnáziumban vagy szakközépiskolában, és mind a fiatalabb, mind az idősebb testvéreknek csak töredékszázaléka tanul szakmunkásképz{íben. Az idősebb testvéreknek l, 5%-a munkanélküli. Azaz
azt mondhatjuk, hogya testvérek iskolai életpályáj a azt fejezi ki, hogya megkérdezettek az átlagosnál jobb körülmények között élő családokban élnek. Említettük, hogy
nlinden tizedik kiterjedt családban él, a kiterjedt családok aránya egyenletesen emelluxlik a budapesti 8%-tól a községekben található 17%-ig. Ha az osztályhovatartozást
nézzük, akkor a kiterjedt családok aránya az osztályhierarchia két szélső pólusai n a
legmagasabb, az elitnél 14%, a munkásoknál pedig 12%. Azon családok aránya,
amelyek két testvérnél többen rendelkeznek a kis burzsoá körében a legmagasabb
(J 5%), e7" a család összetétel a munkás családoknál a legalacsonyabb (7%). Ezek a
megváltozott feltételek, az anyagi, gazdasági tőke fontosságára való felkészülés, kifeJezésre jut abban, hogy a hallgatók szinte magukkal hozzák - Boutdieu kifejezésével
- a habitusként jellemezhet{í családi mintákat, illetve törekvéseket, elvárásokat.
A család demogdfiai adataiból kitűnik, hogy a mintában szereplő egyetemisták az
átlagosnál jobb körülmények között élnek (ez látható a testvér iskolai muratóiból),
másrészt pedig l11egfigyclhetó a kiterjedt családnak két típusa: egy tradicionálisabb a
munkás réteg körében, és egy modernebb a felsö rétegekben, hiszen ez utóbbiak
elsősorban városi, nagyvárosi környezetben élnek. Az is látható, hogy a megkérdezett
hallgatók olyan családokból jönnek, amelyekben igen fontos, hogy a gyerekek eljussanak az egyetemig. A gyermekek vállalása, és az ó ki taníttatás uk leginkább a kisburLmá családra a jellemz/í, az () esetükben találkozunk a legnagyobb arányban olyan
családokkal, ahol kettőnél több gyerek van.
Az egyetemisták családjában az egyik legmarkánsabban kirajzolódó jellemz/í, hogy
a gyereknek tanulnia kell, és mintegy szuggerálták kora gyermekkoruktól, hogy tehetségesek, hogy nagy jövő eW állnak. Ezen felül két, részint az eltéró gazdasági hely7.etből adódó típus különül el: az egyik csoport inkább a jobb anyagi helyzetből
adódóan aci sokat a gyermekének: a legutóbbi divat szerint öltözteti, rendszeres külföldi csaLídi utaúsra vitte/viszi, a másik csoport esetén pedig a család kulturális élményt közvetít a közös zenélés, közös olvasás által. Megfigyelhető egy harrnadik tendcn~ia is, amikor a gyerekek a fogyasztói-szórakoztató kultúra otthon levő termékeivel nönek fel (pl. az otthon levó kazettákat hallgatják, videókat nézték/ nézik b'Y er mekkoruktól). A fogyasztói javak igen magas arányban vannak jelen a szülők háztart:ísában, mint már korábban hangsülyozruk. Ez a családi habitus igen nagy szerepet

!oS

FELSŐO KTATÁS, TÖMEGO KTATÁs

játszik a középiskola megválasztásában, illetve abban a tudatos felkészülésben, amely
al, egyetemisták középiskolai évei alatt történt. Az egyetemisták a családjukból magukkal hoznak egyfajta versenyszellemet, nyerni akarást, ami nagy segítséget nyújt
abban, hogy al, igen éles versenyheiyzetekben helyt tudjanak állni, ennek különösen
' 1 atnlc.a
'1'1 l'
nagy szerepe van az anyag!. h'atranY0J(
asa'[Jan.

Iskolai szelekció

=

társadalmi szelekció?

Alapvető tu;/czto!,

A diákoknak nemcsak a családi háttere, hanem középiskolai végzettsége is kiemelkedlí: a megkérdezettek egyharmada járt olyan gimnáziumba vagy szakközépiskolába,
amely intézmények a legjobb 24 közé sorolhatók. A mostani gályák 90 százaléka
gimnáLiumból érkezett.
A.z els{í évesek 10 százaléka vesz részt költségtérítéses képzésben, ám nem fedezhetó
kl köztük és az államilag finanszírozott képzésben részesülők között társadalmi küliinbség. A költségtérítésesek helyzete annyiban különbözik, hogy szüleik a tandíjon
felül kevesebbet rudnak más, az egyetemi léthe?, tartozó javakra fordítani.
Azt vizsgálva, hogy az c!sóéves egyetemisták melyik középiskolában szerezték meg
érettségijüket, egyfeWI megflgyelhetóek a szakirodalomban, illetve a korábbi vizsgálatokb:l11 leírt szelekciós mechanizmusok: magasabb a gimnáziumokban, valamint a
hat illetve nyolc osztályos gimnáziumokban érettségizettek aránya, másl-dól pedig
ér'véí1v<esiilrlek az iskolai státus szerinti szelekciós folyamatok. Iskolai státuson értjük
a legjobb iskoLí.k és a kevésbé jó iskolák közötti különbséget 10 Abban, hogy ki kerül
a legjobb, és ki a kevésbé jó isko1<í.ba, szerepet játszanak a kulturális tradíciók: a magasabb st:lrUSÚ iskoLíkban magasabb a második illetve harmadik generációs értelmiváló fiatalok aránya.
fh is igaz viszont, hogy a gazdasági tó kével való rendelkezés kompenzálhatja a
kulturális t{íkében rnegmutatkozó hátrányokat, ezt mutatja a kisburzsoá rétegnek az
eli tiskolákban is ki mutatható jeleméís aránya. Az iskolai sze!ekcióhoz azonban hozzá
tartozi k az iskolán kíviili szelekció, nevezetesen az, hogy azon tudások megszerzéséamelyek ma már szinte elengedhetetlenül szükségesek az általunk vizsgált szakokra való bekerüléskor (például nyelvtudás), igen fontos szerepet játszik az iskoLín
kíVLili tanulás (az egyetemisták igen nagy hányada tanult magántanárnál), illetve az
egyetemre való fe!készítésben is igen nagy s?eerepe van a magán tanárnak, valamint az
,',,""<f"" re való felkészítést biztosító piaci szolgáltatások igénybevételének. Ez azt is
lllutatja, hogy az iskolai szelekciónak t:írsadalmi szelekcióvá válása nem érrclmezhetó
úk:ojai
.lZ nl!Az iskolai státus az a Il1l;rfíl'szkiiz, ;1I11c!\f
lllll Ll t ja ~IZ iskoLíba j:írók szüleinek drsadalmi hcJyzecér
;12 iskoLlk crc<:lm"nycs.\('gér
A!. i,,,ko I;li sdrus
;17. Orsz:ígo,')- Középiskobi
Versenyekcn, illetve az ()rsz~igos
·!~lIlllllll;í.Ilyi
l:'!cTr creclmény'ck
kiabkítot(
sorsz;ün:lc vetttik flgyckillhe
A v:1!roz6r
hogya lllcgkérdezt:tl:ck
az CH<rJ'V
sz:ín1a :dapj;1J]) ilJcrvl'
képcztllllk v~lltozóbH. EJ:Ul v;'l]tozókar hJrri!iss;)1
ré.'izrc hO!lwtr\lk: a
széls6 c.sOPOrt a legjobb
aZJZ a
i!lcrve alacsony Sr:1ttlSl'i kiizépJ k()zhiib~í két csoportot pedig a közepes sr~í.rusú isknUk ki~zé
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t~)lyamatként, hiszen éppen a tanulmányi versenyeken való magas
rózvételi
mutatj'l, hogyadiákoknak az
a ,,>J1Ué;1.1I.JU<lsok" iskolán belüli átadásának növelésével, vagy egyszetúen a tanári munkával (his/.en al. iskolák két harm<1d<1 nem. eiitiskola) növelhetők <1 mind anyagi bg, mind kulturálisan hátrányos helyzetűek esélyei. (Ez meg is mutatkozik az clózetes vizsgálatainkból, amikor azt tapasztaltuk, hogy a kevesebb téíkebefektetést, a rövidebb képzési idót
igényléí tl5iskolákná! - gazdasági, müszaki képzésekben - je1entéísen megnöveksLik a
kulturálisan illetve gazdaságil<1g kedvezőtlenebb helyzetü hallgatók - például kisburmunkás, falusi származásúak - aránya.) Az is tény, hogy az iskola sok vonatkozásban teljesítmény és képesség alapján szelektál. A BKE kiegyenlítettebb képet mutat,
mint például a budapesti jogász karok, amelyekben igen markánsan jelenik meg a
családi tradíciók - mind az anyagi, mind a kulturális tőkével rendelkezés - fontosság:1. A fenti álIításunkat támasztják alá az 1995-ös országos vizsgálat adatai is.
"Amíg az egyetemen továbbtanulók több mint fele diplomás értelmiségi foglalkozású szü[{í gyermeke, addig a legfeljebb általános iskolát végzettek többsége (G l %-a)
maga is iskolázatlan családi háttérrel rendelkezik A minta egészét tekintve azt kell
kiemelnünk, hogy az utóbbi évtizedben - az általános trendbe illeszkedéíen - emelkedett a szülök iskolázottsági szintje, foglalkozási státusa. Ami a családok anyagi
helyzetét illeti, gyakorlatilag nem változott tíz év alatt azon fiatalok aránya, akik az
átlagosnál jobb anyagi körülmények között éltek gyermekkorukban. Ugyanakkor
jelentósen növekedett azok tábora, akik gyermeküket külön nyelvórára, zeneórára,
illetve speciális kurzusokra járatták. Ez már önmagában azt mutarja, hogy az iskolai
sikerességhez, a késéíbbi foglalkozási karrierhez egyre inkább szükség van az iskoh
falain kívül megszerezhetó ismeretekre, tudásra is. Mindez akkor látszik igazán, ha a
fiatalok iskolázcJttsági szintje szerint nézzük a külön órán való részvérel gyakoriságát.
A végzettség emelk.edésével meredeken néí azok részaránya, akiknek gyermekkorukban volt valamilyen kiitelezó tanórán kívüli elfoglaltsága. Az egyetemi tanulók, illetve az egyetemet végzettek GOo/h-a nyilatkozott úgy l 995-ben, hogy 10-14 éves korában járr nyelvórára vagy egyéb szakkörre, önképző körre, az általános iskola befejezése után tovább nem tanu!óknál ez az arány csak valamivel több mint 10%. Ami a
gyermekkori anyagi helyzetet illeti, minél magasabb iskolázemsági szintről van szó,
anná! magasabb azok aránya, akik 10-14 éves korukban az ádagnál jobb anyagi vis!:onyok között élnek. Az egyetemet végzettek vagy a jelenleg is ott tanulók csaknem
kétharmada származik átlagosnál tehetősebb családból, ugyanez az aránya csupán
á!tal;Ínos iskol:ít végzetteknél még a 25 C)!i>-ot scm éri el." (Bu/wdi 1997)
Azt is láttuk, hogy az általunk vizsgált hallgatók már a középiskola megválasztásakor - a hat illetve nyolc osztályos gimnáziumok esetében különösen fiata! korban elkülönülnek a középiskolás korúak jelentós részétől: negyedük olyan középiskolába
Fl rt , amelynek társadalmi összetétele, szociális háttere, elsősorban az elit, valamint él
kisburzsoá arányában, a családok anyagi, kulturális, hatalmi befolyásában!ényegesen
eltér a középiskolák egészétől. Mivel ezeknek az iskoláknak a száma szinte két kézen
megszámolható, már a középiskolai évek során majdnem személyes ismeretségbe
kerültek, rnég mie!f5tt közös egyetemre jártak volna. Következésképpen, már egye-

egy eleve elrendelt
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temre kerülve eltávolodtak a középiskolások egy részétől, és a középiskolások eJitjét
képezik, a többiektől eltéró kulturális mintákat követnek, és mintegy elit szubkultúrát- alakítanak ki középiskolás éveik alatt.
Az egyetemisták különféle közös jegyekkel rendelkeznek: az egyik csoport harmadik generációs érrelmiségiként jellemezhetó, a másik csoport területi hovatartozi"
révén, a harmadik pedig a tanulmányi versenyek, illetve azon versenyelvek és tudások révén, amelyek az egyetemi bekerülésben nagy fontossággal bírnak (pl. a versenyzök csoportja, a külföldi ösztöndíjasok csoportja stb.). Tehát annak ellenére, hogy
már a középiskolában, az egyetemre kerülés elótt elkülönül jelentós részük a közép iskoLísok többségétéíl, egyre finomabb módozatai jönnek létre a hallgatói elitcsoportokba való kerülésnek. Ez azt is jelenti, hogy ugyanazon a területen tanulók, például
jogászok között, az egyik jogászcsoport szinte fényévnyi távolságra kerül a jogászhallgatók másik csoportjától.

Egyetemistává válás mint tőkebefektetés
Alapvetőadatol"

Évkezdésre átlagosan 120~220 ezer forintot, de elófordulr, hogy 14 millió forintot
ruháztak be az idei elsóéves hallgatók szülei. Az elsóéves hallgatók 12,3 százaléka már
rendelkezik saját lakással. Az adatokból kitűnik, hogy legtöbbet a vidéki egyetemek
jogászhallgatóira költöttek a szüWk, árlagosan mintegy 250 ezer forintot. Ennek kevesebb mint felét szánta a család a vidéki közgazdászokra (124 ezer Ft). A budapesti
c!söévesek a középmezfínyben szerepeltek: a jogászokat 137, a közgazdászokat 170 ezer
rorintnyi befektetéssel segítették hozzá szüleik egyetemi éveik megkezdéséhez. A széls6
értékek kiizül figyelemre méltó, hogy volt például olyan ifjú értelmiségi, aki 14 millió
fc)rintérr kapon lakást, autót, és lakberendezési tárgyakat az egyetem elkezdésekoL
Az e!séíéves egyetemisták 12,3 százaléka rendelkezik saját lakással, s egy részük nem
Iakhat<Ísi, hanem befektetési céllal kapta az ingatlant. A leendó jogászok és közgazcl<Íszok 95,(í százalékának van bankkártY<Íja, 38,2 százalékuk rendelkezik cd-lejátszóval, közel harmaduknak van otthon számítógépe, s több mint ötödük rendelkezik
valamilyen értékes sporteszközzel, illetve hifivel. A diákok 4,6 százaléka vezeti a saj<Ít
:1Utój:lt. Ehhez képest elenyész6nek tlínik az az átlagosan havi 20 ezet fórinros bevétel, amir{)! a kérc16ív kitöltésekor beszámoltak. Kiadásaik közül a legnagyobb tételt a
Iabskiad<Ísok teszik ki, ami az albérletben lakók esetében II ezer 638 forint, a
lak;ísra l() ezer 459, a kollégiumra 3892 forintot költenek átlagcsan. A diákok mintegy fde azonban otthon lakik, így az átlagos kiadások sorában ezt
a taneszkiizökre {clrdított 4887 forint és az étkezésre költött átlagosan 4852 fCHint, s csak ezt
kiiveti 4219 fCJrinttal a lakhat:'ís. Kultúrára a diákok átlagosan 1007 forintot fordítanak, sZ(Jrakoósra pedig 2335 tCHintot.
1\<;,,,·\1,,1'1'\""('" !)l(:g\'ált:ozás;in;'lk lényege
hogya
t(ike egyre in,e!I:ntkc::z:ik illetve a kis burzsoá háttér és a !)e(),C;Zi[Ol\
k:íhh a
iemieknek a
mmd az egyetemre való
cliíkésúilctek, rnind az egyetemista lét ebire
t{)i,:ebdektetést IS
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Ez azr is eredményezi, hogya fiatalok nagyon korán, már középiskolás korukban
kapcsolarba kerülnek a pénz és a piac világával. Az egyetemre járás befektetés-igénye
pedig azt eredményezi, hogy egyrészt a családok egy része (főleg a tehetősebb
már kalkuLílnak az egyetemre járás költségeivel (ezt mutatják például a lakás-adatok), másrész[ maguk a fiatalok is az egyetemi megélhetéshez, illetve az egyetemi
életformához már középiskolában számolnak a munkavállalással, ezt mutatja ezen
kívül az is, hogy az elsós hallgatóknak egytizede jelenleg is dolgozik az egyetemi
tanulmányai mellett, és csaknem fele tervezi, hogy munkát fog vállalni a ranulmányai alatt. Ma még az egyetemre kerüléskor a család anyagi hátterének és az állami
finanszírozásnak a kettóssége jellemző, ahol a felsőbb rétegek előnyben vannak az
állami fJnanszírozás kihasználásában. Egyszerübben fogalmazva, aki anyagilag, gazdaságilag, a beosztási hierarchiában kedvezőbb pozícióra tesz szert, annak a gyereke
könnyebben tud hozzájutni az állam által finanszírozott helyhez. Va6'Yis, a saját esaládi anyagi t6ke megsokszorozódik az állami támogatással.
Ai.t, hogy a gazdasági t6kével napjainkban is még hátrányokat lehet kompenzálni,
m u tatja aL, hogy az állami egyetemeken a költségtérítéses képzésben tanuló hallgatók
befektetési költsége alacsonyabb, mint az állami finanszírozású helyekre kerü16ké. A
köl tségtérítéses helyek betöltésekor nem egyszerűen azok jelentkeztek, akiknek a családja eléggé tehet{ís, hanem nagyon sok esetben a bejutás reményében a kevésbé tehetós családok mmgósítják anyagi tartalékaikat, illetve nagyon sok esetben az anyagi
színvonalukhm képest igen nagy megterhelést vállalnak fiaik, lányaik egyetemre kerüléséért. Ez nem csak az egyetemre kerülésre vonatkozik, hanem a közép iskolákra is.
Azt tapasztaltuk, hogy a magasabb státusú, elit iskolák diákjai közül a költségtérítéses
hallgat<'Jk kisebb arányban kerülnek ki, mint az állami finanszírozás ú képzésben részt
vevcík, ezén is kényszerülnek arra, hogy anyagi tőkével kompenzálják iskolai hátrányukat. Ugyanakkor a beosztott szellemi diplomás réteg még megőrizte pozíciói t, de
háttérbe szorulóban van. Az anyagi, gazdasági tóke fokozott szerepe azt is jelenti,
hogya falusiak, a kisebb településen élők igen kis arányban kerülnek be az egyetemre, viswnt a legalsó bb osztálykategóriákból jövóknek, a munkás származású hallgatóknak a falusiak körében a legmagasabb az aránya. Ez azt mutatja, hogy a gazdasági
t{íke megjelenésével a területi, települési hátrányok felerősödnek az egyetemre kerüléskor. A feldolgozásnak a kezdetén tartunk, de az előzetes adatok azt mutatják, hogy
ezekre az
egyetemekre való bekerülés esetén szoros összefüggés mutatható ki
azzal, hogy prosperiló vagy válságövezetben levő településről származik-e a hallgató,
amit c,ak részben el1ensúlycn az, hogy vannak válságövezetek, arnelyek tradicionálisan igen jó iskolákkal rendelkeznek, illetve az is igaz, hogy ezen igen jó iskülákból a
földrajzilag legközelebb lév6 egyetemre jutnak be a fiatalok. Ez viszont csak részben
Jelent esélykompenzálást, a vidéki egyetemeken emelkedik a munkás származásúak
aránya a budapestiekéhez képest (a KLTE-n a legmagasabb a munkás származ:ísúak
aránya, 19 cYrJ, ami viszont szembetünő, hogy ezek az egyetemek a helyi politikai,
gazdasági, kulturális elit, illetve akisburzsoázia esélyeit erősítik, különösen a KLTE
és a Miskolci Egyetem esetén. Az egyetemre jutás esélyeinek alakításában nagy szerepet játszanak a települési különbségek, a BKE kivételével igen magas azoknak az
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aránya, akik közvetlenül abból a településből kerülnek az egyetemre, ahol az intézmény mLíködik, illetve az adott település közvetlen közclébéí! (majdnem két harmad). Ez azt is mutatja, hogy az egyetemi létnek az egyik döntó befektetése a lakhatási feltételek kialakítása, nagyban rontja a rossz anyagi körülmények között élők
bejutási esélyeit a kollégiumi fér6helyek alacsony aránya.

Új nemzedé!,?
Melyek azok az ismérvek, amelyek alapján a hallgatókat le tudjuk írni? Az egyik
legfontosabb az életpálya racionális megtervezése, legalábbis az egyetemre kerülésig.
Vállalva a versenyt, olyan ismérvekkel rendelkeznek, mint tudatos iskolaválasztás,
azon belül tudatos tagozat, ill. fakultáció választás, tudatos vállalása a diákkörnek,
versenyeken való részvétel, nyelvtanulás, ezzel összefüggésben nyi tottá válnak a világra, ezt mutatja, hogy középiskolás korban tanulmányi ösztöndíjjal külföldre utazik
majdnem egy ötödük, hogy a turizmus, rokonlátogatás külföldön szinte megszámLílhatatlan, és elég markánsan megjelenik az üzleti út, ami a verseny vállalásának
másik f<Jl1tos mozgatójára nllltat rá, nevezetesen a pénzre és az anyagi javakra. Mindaz, amit csinálnak nagyon korán kötődik a pénz, a piac világához. Így tanulnak nyelveket, így utaznak, így készülnek az egyetemre, és ezzel áttérhetünk egy másik fontos
jcllcmz6jükre: olyan anyagi státust érnek el már középiskolás korukban, amelyik
igen erótcljesen köti óket a piaci világhoz és a fogyasztói kultúra világához (Lash
1996). Ez a korosztály kulturális, politikai ízlésében, egyéni mintakövetésében pluralizált világhoz kiité5dik. A pluralizmus kifejezésre jut az újságok, a napilapok, a
hetilapok olvas~1sában, a TV csatornák világában, valamint abban, hob'Y mindezek
túl1l1utatllak a magyar világon - pl. egy részük idegen nyelvLí napilapokat, hetilapoIot, rCllyóirarokat olvas, külföldi tévécsatornákat nél.. Ebben a pluralizmusban persze
szintén igen eré5teljes szerepe van a piacnak és a fogyasztói kultúrának, ez fontos
eltérés a korábbi elit egyetemi hallgatókhoz képest, hogy annak ellenére, hogya magas kultúra scm áll té1vol az els6sökt61, sót jóval felülreprezent;lltak a középiskolások
~í.tlagához képest (pl. hangszeren játszás, színház-, mozi látogatás stb.), de együtt jár a
szolgáltató-, szórakoztatóipar igen eróteljes igénybevételével. A hallgatói csoportok
sokszínűségét mutatja az is, hogy egyaránt megfigyelhetó a vallásosok és az intenzív
vallásgyakorlóknak a csoportja - nlÍntegy ötöcl-, és a semmilyen Felekezethez nem
tartozók másik csoportja, ami közel egyharmad. A pluralitást I11l1tatja az is, h.ogy
megfigyelhetó a magas kultúrához kötóclé5 egyetemisták csoportja éppen úgy mint a
reklámok Fitncss-viLí.ghoz kötódé5 sportolök, vagy a konzervatív eszmevilí.ghoz tarillcrve a liberális eszrncvilággal azonosulók csoportja. Az általunk vizsgált hallIgen nagy
politikai érdeklé5dést mutatnak, és több mint egy tized ük
tagja valam
civil szervc7.é5désnek. A politikai érdeklé5dés intenzitását
az
IS, hogya hallgatóknak csaknem fcle szimpatizál valamelyik
pártra!, és az
egycremi hallgatók n1Íntcgy hatoda
egy
- ezcn belül
a FIDESZ és az MSZP
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egy

kipróbálta a drogot (de csaknem kétharmad uk ismer valakit, aki
tanulmányunkban nem tétünk ki a drog kipróbálásának
de
a korábbi
tapasztalatai azt mutatják, hogy ezen fiatalok körében sok
csetbell az általuk vitt intenziv életformához mintegy hozzátartozik a drog kipróbái llctve a már nagYOll korán fellépfí stresszt, egyéni konfliktust levezctfí cszkö!"
szórakoúsi forma tartozéka.
A nemek közötti különbségeket illetéíen a lányok esetében szembetűnő, hogy bár a
középiskoHs éveikben a fiúkat meghaladó arányban vettek részt iskolán kívüli cselel-evésekben (pl. diákszervezetek, zenetanulás, versenyzés stb.), már az egyetem elkezdése utáni elsó hónapokban aktivitásuk radilzálisan lecsökken. A lányok számára nehezebb helyzetet jelent az egyetemre való bejutás illetve az egyetemi, nagyvárosi életbe nló beilleszkedés (középiskolások válaszaiból tudjuk, hogy milyen fontos szerepet játszanak é1ctükben a tartós párkapcsolatok, valamint a néhány féíhöz kapcsolódó barátnói viszonyok). Náluk már nagyon korán kialakulhat az egyéni képességekkel megszerzett tudás és annak realizálásakor jelentkező konfliktusok. Ez nem zárja
ki, hogy a lányok körében nem jön létre olyan e!itcsoport, amelyik felismeri az esé[yeikben mutatkozó hátrányokat, így megerősödhetnek a nálunk új vagy új színezetet öltfí feminista irányzatok, amelyek kezdetei a BKE-n már megfigyelhetőkvoltak.
Összefoglalva tehát elmondható, hogy az egyetemi hallgatók nagyon sokféle címkével ft·hatók le, mondhatjuk, hogy ez egy "hamburger-nemzedék", mondhatjuk, ez
az elséí, kilencvenes években felnőtt, céltudatos, az üzletet és gazdagodást minden
áron realizálni akaró nemzedék, az alapvető sajátossága azonban mégis az, hogy ez az
elsfí fiatal nemzedék az ország modernkori történelmében, amely nyíltan válogathat
kultúrák, icleológiák, fogyasztási javak, és életpályák, életutak között. Az egyetemre
kerülés pillanatában szembe kellnézniük azzal, hogy nem befejezódött, hanem igazán most kezdódik az éles konkurencia harc legfőbb céljukért, hogy tudásukat, képességüket, egyetemi diplomájukat jólétre, gazdagságra és társadalmi megbecsülésre
konvertálják. Ezek az egyetemi hallgatók egy új nemzedék, egy új generáció megjelenését hordozzák magukban, már a származásuk, családi hátterük, iskolai hátterük,
kulturális, politikai mintáik, nyitottságuk, ugyanakkor konkrét csoporttá szervez{ídésük fel tételei olyanok, hogy különböző cselekvési minták megszólaltatói lehetnek.
Tehát, a Mannheim-i kifejezéssel élve, legalábbis élményvilágukban és adott helyzetükben talán elóször figyelhetó meg olyan hallgatói csoport, amelynek adva vannak a
konkrét csoporttá szervezéídés feltételei.
Il:í[ drogot).
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