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. .•. . ,. .• ~odniaz iskol~~ndsz~rlJenl.E:I()bP{l1iIldenki kijárt~ a nyolc osztályos á1t~':'
.•. .•. . .,.hwwiskolát,·
hogya
gyerek:giJ.Illlázi~ll1ba,.snU<középiskoláb~( ~ hatvélI1éls. ~vekl<öz;epéig: .techniJrumba,.)
vagy,c:sp1l<m~áSképző1>~Il1e~jen.EIlI1él.töblJetn~II). i~ . kelletttudni .ahhoz, .hogy.~
gyerK~ .• yéllamilyenk()zépf()k,ú·Pélpírhoz. - .•. érett~égillez; yagy sza1gnllnkás 1>izollyít_
vány!w:z.~ jusson·Idape4ig;azi~kolaés aÜ:l11u1ásYÍlág~pan nem túljártas sZi11Őél4
szer.etteyolna,.hogyacseIl1etéjema~asalJbképzettséget szerezzen, aJd<ormára:z ..á1~
talános;iskolában igyekezett jqlJbtanulásrél,ö~ztönözvt'1J1erta!lnyit'azért tudott~
hogy'~~l1~z ,j9. tétJ}tllóIlals'':.Is~II·leIWi,:Az . ös~()Il~~sh~:z;:p~f:s:z:e;Il~111 yoltak:olyan.Jcidolg2.~gft~s*öz;ei,~üIltygy~rt~l1;nis~gis:zWpl1~~'idyllél.az;;i~Is()1*y'~l;.és aJanulás~éll
kapc§9J~t()~P()~t}V, élttitií,djél1~1fifolYéll1latos;ér:zékylt~t~~~"el{~s.·~s~~eg .1llég. a;lllá.~7
napjJ~~k~k.411;:tIldó~gY1JŐl'~~séyell<ellőell.·1l19üyáltagyerekét,. ~().r.. ezzelmár.elét:-;
hete1!·:Xéll~111i,lyen·9xygIl1él1yt. ,•.. ,.. . .••.. . . .•. .•. . .' f .•....•....•.. ' .. ' .•• ,;; c<; i .. (t, '....•...•. > . . ;
Valójában . az j~kqlél[eIldsz~r,~s· apban az. ~lőrellalaq~~ .• lellytő~ég~i ebben. fl .}(q:rszak9.él~jssokkal diff~renciá1tabb(lk .voll~"de a :kli!öIl1Jsége:kl1a~, ré~ze rejtett!ll9.don~ryélly~sült.A ·f~1~zíIl~né.shiYéltalosa,n'élZ'egy.tippsba~arto~9iskolákegy:fq~..
máky.olt~, ám ajó is~ÖI~x*la~~á~h2ZaPlJan élziqőPYIl i~.§~ségy()ltkiegésAtP
inf0524fió~ra, • . 1llert.a1li,vat~psflIl;,~e&Yfqrrna" . js}(ol*,.:kö.Lt§~,::~Őt;dél.~vat~g~~
"honmg~.~l," ..is~~~áJ<QIl ;lJ~lül is.grtási jkli~9Il?s.~g~k •J:IlU1(ltkqLttéllcE:Z,~1fálJPélIl·. ö§.~z~~~
ződt~~kJ1QgyazonösgsztálYZf\to~iIl1Ögött;Jp,4s~ lllás. tllCl.á,s .h.lÍzqdottJIleg; ,~.ztél.rejtett
külöIlPs~get·.jól ,. isrnert~kélk,ÖLtépiskolM<·p~qélgÓgusai·,<lkik p()ntosaIlWdt~,.110~
az egyi~ Y<:lgy ·él. m4~W·;ált~I~9s isk91~ból jÖ~kgyer~k:ylq1él,?mir~S~rnítllatnal<:': ~
Ahqgy~~1p;áIlyiBáEIll·m.~g*gapí1otta:.",.: ... Il,1Ülden}(qz~pfolqí..in1~zmény . ho~~y~~
tőleg~~,~n.i~ligaz()4ik.! Cl., .·Il~laj~lell~yz9;i·gyyr~k . felk:és~1~~gép~JJ.·tlIlél1gil,.: ,hpgy
egye1)k~nt1J1egprq1Jálna err~lIlleggyŐzŐdni .. : ;~gkéve§1élPéls~~l~téliyciIw.akugyanis
arról,JJJ,elyik által4n()s isk:()laIl1Í,lyen.1Ji;lonyítváJ1yél11Útér"(S,llráJ1yi .1987: 58): A
közép~sk:Olák,k:özötti.k91ön1J~égek:pedi,gs~Iltenyjltt*letl~1s,!élmi}«)rJ:lz egyetell1Í-fŐ..
iskol~ . !eJvételi reIldszert ..átalé}kítotÜík,és.össz~l1:.ls(mlítllatóvá· váltéllca. hozott . ésa
szerzett.pontszámok. .Egy .elit:-gimJ1áziwnból jelentkez,ő 'k:eves~bbpont()t hozott, ·<ie
többetért el a felyételin, IllÍIlt kevésbé színvonalasgill1I1*zi!lmb61Ill~1)1álisp0Ilt
számm,ll,érkező társa.
A rejtett differenciálódás már . az általános •iskql~baIlIIl~gl<.ezd9~Ott~ Szocio16g!gi
vizsgálatoksora .mutattaki,h()gy ~ fővárQ~tól.·akistelepü1~se;t9.g,hal~dva .egyr~ több
a szüks.égt:aIltt3r~m, a képesítés nélkülipe.dag§IDls, a2i.öss,zevonttélIlu16csoport, és
1 A'tanűlmány .alapj áufszolgáló kUtatás'ai Orsiágos Kiemelesu Tár~adalorritudom~l1~ij(utatás()k'Közal~
pítványi(OKTK A1252/V.)támogatásával készült,> I:.iskÓJlona kÖzreműködésével.. A vizsgálat 4356,kö.;.
zépfokú iSlcqlliban .az 19Q7/98-'as·tanévb~n eJs9 éyfQlYlllPo~tanul<><o~2:ágos'.r~pr~zen!atí~mintájánilcitöltött
szülői ~~rdőívből . é~ egy; szűkebb mintán végzett mélyinterjúsorozatból . állt J~lel1tanu~átty. a. kérdőíves
vizsgálat adatain alapul,
. '
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egyre kevesebb a tornaterem vagy a szakos pedagógusok tartotta óra - azaz: az oktatás színvonalát lJefolyá~oIÓtényezők~léggé egyé,~eIFű,19gika mentén rendeződ
nek (Kra'\jánszky"1983.) Itt möst nem foglalkozurik azzal," hogy ezek a tényezők
milyen mechanizmusokon keresztül befolyásolják az oktatás minőségét, csak a
végered~ényt nézziik,. ahogyan azt az 19~~-ös M0:NITOlfvizsgálat Fegállapít9tta:
"Össze~sf$ében teháta, budlfpe~tie~el(j~)Jer ,~s~t~lyba~' több mint/é/év ~;?r
szágos'átl~ggal szemben. 'Ez igen :na~ ~lté~1~:s~k~l:önDsége~ drám,~ivá '1.tJneIt,
ha a 7, ó~ztályos budape~fie~etf~ a.B. ;osztálJl?~kö~~égekben t~n~lókatvetjü~e~"
be.' tul,ajd~nképp~n" cs~ka matematiktIte~'~sXtménS:~é!!ehetségesaz eg}lbeveté~,s
még ottfs'a' 7. ,~szt~lyosokjavárabillena ,mért~f,\yagpis11!él?egy olyantantá~gy~
specif!,~u~területen is, mint ~ matem~tikct' több'/rún! 5GY; évatuaásbelikülönb~f?
a két, cs~port között~ Az olvasásmegért~~'é~.al ko~~itíVjt~s.ztesetében a, os~tályos

?:'

budapé$tiek,telf~sítménye,jelentősen'm~f{~af~djaa,~;osztályos.községben taniil6~

két. A~ülö~bs~g ~étévkörüli... "'("ári:J(97:~~~ ?~)(
De ~e~c.sak' ~,tél~piilé~típusa;szertnt.·~e~t~a~'~I?IlQ's~gai~n~~~~s,isk61ák, kozött, ha'ilem. telepillé~~n·Delülis.',Minaig,~~n~i1~á~'Vá1?~~~t,"~~g)T·minde~.~.áros?éll}

vann~j?b~ ,é~gyel1gébbi.s~olák;~~r~~~t~'a.',h~tv,~~~~yek;el~j~!l 'lm~gkez~~""
dött aZ/úgynevezett tagozatos :osztályoka1~pít~sa:,' aZ';,~gys~g~s"álralános isk()la-hogy az ~~isza?ókszó~~c~~bőlkölc§önöz~~"faz0l'lt"~is ~~B9~i abelsŐd~é~~n
ciálód~shoz.' ptelső ta?o,zatok,~zámtan,te~!Il~v~lés.é~s'én.7k.. ~~.néie~~oltak. 'J\!~gá
tól értető~őnek tűntvo~na,ha 'pél~áuliaz é~e~-~el'leibe~jóh~/l1~s~; a testn~velésta,:
gozatba ~~jómozgásúgyerekek"ferü1ne~ .. '~ár'~~eKa:,képességek visz0l'lylag:oójektí-v
módollIll~irhetők',és' Ilemfü~gÍlek<wn~i.~~,él:~saládii~;átté:től;·.Illil'lt, a "erb~liské~z
ségek~ll~a1~IJul~\;fó"'tantáI:gyakbanII!llr~~()ttte~j~sítlllénY~}{}/a.t~8o~tos ,os~ál)'~l(';
ban m~riKe,~de~ől.fo,gvaniegj~lent'aitárs~~él~llli;szel~kci? .• :Fjll1l~~e?yszerűeIla~yolt
a magy~~~:a.ta~': ho,gyatagoZa~~s oS~,ály.ok~a.,tq9?j~~zk~pe~t ,~némi,~öbb,ler}i;'
gyelmetr,~ol1dosko~ást 'kaIJtak;és·. a/i~ÓÖ?' ér~e~érv~nxe,sít,9"~ép~sséggel'rert~elkező
(azaz:az'~1"t~IIl1iségi ésyezető~l~ás~~ szülőki~7k7~e~r~~re~et~ejuttatni .,az
(akármily~n) ;ta~o~tos" ~szt<ilyl)a."E~~?66;.b~Il:,,~é~zétt ';izsg41atkimuta~a,.?ö~

"a volt'ének-zeneiis,~olások 66'o/o-~ak ;éde~apja'~~~ető;'éttell11isFgifo~lalkozás~, s
az összestöbbikate,Róriél;'csakas~lők'34:(Yo-át"teszi'kí,iiezZyl,SZe$?éna. volt
normál általános 'iskolásokeseté~en eppfdtdított hely:~t'éllakultKi: csak, a "szill?k
34 o/o-a'. vezető-értelmiségi" 66o/o-amunkás,·par,a.Szt,; lcistis~is~lő;kisiparos?;
(Bácskaiésmások1971:74):~Jél'l~k~zenei ést~,~t~ev91és tagozat csak~or vált
más gye~e~é~ ,'számára' iskön~yebben ,7Ié~hetővé;a11li1(o,ra,hetveneséve1~tőlbein
dultak az i idegen .(nyugati) .nyelvi·tagozatok.Ezzel 'ugyanis a közvetett színvonalemelő es~ly. helr~be egy közvetlenül~onvertá~hatótudásfajta lépétt,és a felsőbb rétegek mostmár ide igyekeztek bejuttatni gyere,~eiket. .
,
A tago~tososztalyökbaIine11icsáJ(~.• talll11ó~válog~tottak;'harie~.áp~dagó~sök
is. Ide' ~magától értetődő'természete'sséggel-a;joób"itanárok 'keoonekMivel a
minőségi munka mérésének nem voltak általánosanelterjedtés, rendszeresenalkalmazott.e.s.~qzei ..,(Wa, ,.S!lw~e!1el<" ,Q~r.talán ;.él,Ni;z:s,g9-r~p.d§z~:r ,.b~,,~?:~t~séy~l :.l~s~ek)
feltehetőenYegyül·némi.szubjekti"\'itás,abba"hogy,egytantestü~eten,belillimilyen

rallgsor·al~~I., ki. 'E::nnekel!~nére··viszonyl,agl~s hióaszázal~kK~ núnde~tu1ja,
hogy egy tantestület tagjaiköiiilkinek amririláíja mennyit ér.beiJt~l1}~tHpJls~ati
erre a homályos és informális minősítésre hagyatkoznunk. Egy fővárosi kerület öszszes általános iskoláját felölelő vizsgálatból kiderült, hogy a tagozatos' osztályokban
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nagyobb; arányban"tartottak, órákat szellemi fogla1kozásúcsaládból. származó, nap,.
pali tag()zatondiplomáLszerzett pedagógusok, mint aaöbbiben(Ladányi János:és
CsanádixGábof, 1983: 44,4 7}.
A ,t~g()zatos,osztályokazután mindenütt minden tantárgyból.jobberedményeket
produkáltak a normál osztályokénál.A'pedagógiai szakírókikezdetbenholmi"gene,.
ratív"b~t~sról" ·beszéltek,amely.szerint,; ha'egy gyerek,taIál !egy területet, amelyen
sikereket ér: ,el,.akkorezi az)eredményés·beállíto!!ságtnástetületekre'is.genera1i~
lódikrili;~sőbb"már.:,se:nkLnem tagadta,' hogy, egyszeruen '.a,társadalmi szelekció, ;új
alakváltQzatáról . ··van szó; .• a.mely az "egységes'"általános' iskölán.belül·JétrehoZtaa
tagozatqs.ösztálytpl,a kisegítő'.'osztályig (iskoláig)'Ívelő7kontinuUillqt.
A kisegítő ).Ískolát,.ehr ilég. az enyhén ,értelmifogyatékos .~ermekek számára.' hozták létrec,ésmégidek1:~áltcéljaszerint.semad()tt,nyolc~t~án0snakJIlegfelelő'kép
zettséget:.:A,már 'említettviZsgálatbólkiderült, .·hogy~'kerü1etkise~tőbe:járó tanu1ói
közü1"~~4össze •héh~zázalékszármazott ;szellelI!i~dolg~zÓ .családjából, viszont
30 %,:.)gyali:fikált és 49 o/o',kvalifikálatlanfizikai.dolgozó(.gyermeke.volt(Ladányi,.
Csanádi';l:98J:131)t"
.'
.'
' " r .:<i,;
,
Az~~Xl>énegy~é~es~valójában,diffeienciált áltWánosjskol~,egyolyan köz@pisko,.
lai reIl<!srzerbep folYtatódott, amelyben hivatalosaIljs:In~gjelente~ a.dtfl'erenciálódás
elemei, de a valóságos - és,·tegyükhozzá::rejtett L ·kü1önbségekeztifelfokoztak~.A
gimnázium, a szakközépiskola és a szakmunkásképző.·közötti funkcionális különbségek,mindenki számára nyilvánvalók volt~,Rát.ezfrnát: ;~e.m~AAyira~h()gy;egy
szakközépiskolai érettségi, amely elvileg "ugyanannyit ért", mint a gimnáziumi,
miért"voILkevésbé • alkalmas ~ a: to'yábbtanuláshoz; Azátl(lgosan tájékozatlaIl,szülők
olyal1r~jt~Iy~sllek.tiiIlő·. ~S)111~gtIl~gy~~ázP~t~t~aIlje:I.e:Il~~gY~e:l:t::uálkq~attak~jlwgy
példáu1~egyegészségi!gyi.,.szakközépiskolálJÓI'kisebb "esélyvolta2';ofYosegyeteIlll'e,
egykozga~dasági ·szakközéI>iskölábólpedig.;aközgazdaságtudományi··.egyetemrebe~

jutni,;J.1iint:valarnelygiilllláziUIJ:lból.
A nYfIt,'fllnkcionális;kü1önbségeken kívülaZlltán még.ott voltak~ azáltalánbs· is:kolákéhoz .'hasoruóan ~'·,azazonöstípusú'.·intézmények·közötti .'kü1önbségekj~ .• ·A
gimn~U11lok;esetébenezeke:ta .különbségeket:asil<eresJelv~teliesélye. mutatta, 'á
szak.k.özépiskolák és ar szakmunkásképz{)k esetébenpedig.az·egyes:szakmák,munka,.
erőpi~9iértéke.

Összyfoglalóanazt mondhatjuk.az.1990+ig jellemzőrendsze.ITől,hogy az látszólag mindenki számárá~áttekinthetővolt~ ámdejtettszelekciós . meGhinuzmu,sok mű
ködtek:ábba:n; Aiáttekinthető'és' egységes !iskolarendsierleplyalatt. kialakultegy
"infofInális··. iskolarendszer" ,amelyfőleg szpciálisan.differenciált, és;sok.,·esetben
márhateveskbrban szelektá1t.Az .1945..előtti;.nyíltszelekdórendszerébenJehetett
tudni,;;hogy a polgári .• i~kola,·;. a. gilllllázium, ,ar:álgimnázium, •. areáliskola, a,felsőke
reskedelmi stb. mit Ilyújt,.mire teszképes~é, ésmilyentovábbiiskolába vezelabból
út. Pontos adatokat lehetett t~dniarról, melll1yi.i1yen, Jlleghány QIYMi~kolaYaIl,
és kikj~I1ak(lkülönb()Z§!I1tézJ,l1ényekhe~. J;.zk9:+~ -u~jldeIa1~1t iIIfOImális js~()la
rends~eI.azo~ban1Így:m~ödett,ho~.··llemvoltak'arró!.adat()k, (hiszen . hivatalosan
neI11léte~ett1,~~önb9tő .Je~e,tősé~~ket~izt0stt():}skol~~;s,eIll.~á1lyait, sem111Í~
nőségé.t·:n~rn,leJi~tetr,P9m()san 'tud11i, . ITIertllJihr,ánbss~~~,ko.rlát9z()ttyoJt: . •.
a
tényt~Jiogy,például. aplldapesti Fazekas,a .~$k()19i .If(jldes,a. •gyoriRcyai,vagy. a
szolnQk.i·VargaKataliinl:Timnázium.·,iió" , . az.átla;go~antáj~kozat1an;Y~zü1ők .uem·tudták, csalf azok, 'akikreIldelkezfektrémi,;benDfentes" tudással, vagyis főleg az 'értel-
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miségiek. '. Ebbenackorlátozott.n)tilvánosságban az iskolaválasztási döntéshez meg;..
szerzendő .ismeretekhez .csak infonnálisúton! lelletett ·. hozzájutni:Emiatt as:rul()~
érdekérvényesítéséhez nemcsak naw tájékozottság kellett (erre egy Jorma1iZált;>áfi.
látható\rendszei:beJ1isszükségvan);h{lnelTI'ka~csolatitőkec ise tájékozottság<megszerzéséhez,ésinformálishatalomcélj~ikeléréséhez; ..
....
. .' .
).t':l
1990" utána /korábbi' helyzethe:zk~p~st'a~ (iskolák-közötti'kiilönbségeknyíltab~~
váltak. Egyrészt>formálisan·is •. ll1egkülönb?zte etők.kiilönb?ző·.évfo lyaniszámú:!~(j~
th
zépiskolák, másrészt· deklaráltan;YJtérÖ'Lt~llltervelikelésa·.kötelezőn .túli'kínálatók
sokféleségével'működnek. ÍJ~)tíínika~onb(l1l;:ho~;aválasztás,nem .könnyebb;·ha,nem - lehet, hogycsalcátmenetileg;" ameddig'az; új.;rengszermegnem·· szilárdul{Jnehezebb·lett.:~ehezebl? .• az~tlagosantájék?zatlan's,zülő~ek~~Ihennyiben'lll~g:
szűnf",az az.egyszefŰ'rendszer, {lill~ly?en~s~ik~v~s \számlÍ,cazonQs központi ·télIl~
tervvel·működő.iskolafajtaközött •.keIlett .válaszíaniUk,"denehezebba többletinf?rmációkkalrendelkezőkiváltságosaKnakis;-'amenn~~benfelborult aza.!öbb· évtiz~cl
alatt kialakult ésmegszilárdult'infonnális·hiyrarchia,<amelybenmeg~(jz:elítő.bizt()l}"
sággale1 tudtak igazodni. Egyet1~n~ol?p:nem "Ycíltozottaz iskola és az· iskolaivég~
zettség.életesélyeke,teldöntőszeryp~\é$;:epbőbk(jyetkezőenaz;' hogy •.• a jobb .•·helyzetben léyőrétegek továbbnlis· megpróbá~~iaile~()bb.·., iskolát: adni gyerekeiknek+legfeljebba,,,talá1atLpontosság" ·lehet:;ítmenetileg kisebb;

Az ,egyes .társá9almi~so~brtok .isk?la~á1asztás:íbantermészetes,. és = ugy tűnik+
megvá1tQztathatatlan; tendellciaétyén~~slil~',aIl1etWIIlQgöttmz~z;emberi :törekvés:ill,
hogyas~lőklega1ább-.ol~an,vagymégdobh\~4r~~dal~h~lyz,etbe·.'szeretnék"hoz~

gyermfkei}(et, ·mint· aini1yenben ()kvaIil1ak::':A::féuaa1iZInusbólva16kilépé~ótá .ell;'
nek legfőbb eszköze.·az .iskolaMagyarország()llis;:jólle1.J.~t'(l~~()lgári fejlődésNyu~
gat-Európához képest igem;sak megkésett: Az iskolák által szerezhető . képzettség
társadahnipozíciótimeghatár()~ószerepe.dölltŐj~l~IltQ~égre .te~', szert> Ezt fui sem
bizonyítja jobban, mintaz,hogy.akovertá!~atóréslvagy,~munkaerőpiacon'has~o
síthatóaudás iskolaii határafolyamatosanegyry feljebb·tolóq.ott. rAkét háború közöt..
ti időszakban egy polgári iskolai végzettség' munkaerőpiaci értéke felért egy mai
gimnáziuInÍ érettségivel; 'egygi ázill1IlÍ' érettségiép'edigszillteegym~diplomáé
lllll
val. Még sze1111életesebbenésiponto~abban mutaija;ézt a tendenciát a szakmaszerzés
feltételeiIlek'vrutozása: 1945'előtt méghatéves;elemüután léhetetta három éves tanonciskolában szakmunkásképzettséget s;zerern.i;.1945 utáu,márcsak a .nyolcáltalános~táll..iKözben-folyamatosanllőttaiokriaka szakilláknakaz arállya,' amelyeket
már csak érettségi, 'azaz ·tizenkétévi1anulá~után.1ehetmegszenezni,: . s .éFle@jabb
Országos Képzési Jegyzékben. szereplő szakniákIlak mára.fele··ilyen.
2 Franciaocizágball~ '. milita~ piacgazdllSáJokb~l1lÍlfulában --n7tŰolYalF~rt~ieI1ibenréjtett. szdekcio, niliit
volt a szocialista országokban.Mégis:"At~j~kozo~s~gte14ntetépenészl7lhet?J<ülönb~égtúlságosannyil
vánvalő.és ismert ~OZ,JlOgy beh~t9])b;tárgy~hi~árlli.§.Z!ik:$~~.I~pt}.e;.fqul·}21f?ri': §;Z(;}.ripta I'0lgá,l"iiskoláp~
tanulo diá,l,c0k (1áfs~dflltnirétegz9~~s~~.lce:vt}:sMe~lJ:tiv~tpffit .a gi~a&~é).S~~lá~jai;fQzi!I. ~ 5 O/~~iI1l
nem ismerikahoiZájuk legközfle?p.eső ~!Ian1i~ázium nevét. .... A g~~umnemr~~~e.ll n~pi. rét:~ek
konkrét világ~ak; és akivételestanulmáhyi 'eredményeI<. egész sorára;. tov~pbá a táníto·.vagyegy..:egy rókafi
rábeszélésére van szükség ahhoz, hogyegyáltalángondoljanaka·gyennekginmáziumiiovábbtanulására.Ezzel szembell:a 1J:?űvelt· c~aládok. k()ln01y irtfonnáltságitőkével rendellctlZllel<.aziskolaitanulinányokteljes ,kö.réről..." (Bourdieu 1967: 297).
.
.
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Vaill1akegyéhbizonyítékokisaziskola szerepének fontosságára.. Erre nézve érté;;.'
kes adal~~oktal~ható~~erteSiGábor tanulmállyáb ;·aki ;leszögezi:·· ~,H(jgy»atu
dás hatalpl11«' az :am~ag~zdaságtan prózájára lefordítva :két dolgot jelent: az'. iskolai V~~zFttség fiiggvé~yébFncsökken a "Illunkané~iségkock~ta,'és nő·a ·.·~e~
reset" . (Keitesi 1995:31:T" Kertesi 'a mértékeket is lászamolta: " ... a' 8 'általánosnál
alacsonJj1l;b iskoldiv.égzcd:séfhez. képest a8á:tal~~osv~gzettségűekkeresete13
százaléltIFf, ai sz~kfn~l1kásképzőt vég~ettéké20s~áz~lé~kqlraközépiskolátv~~zet~'
teké 30;f$ázalékkal,a /el~őfokú.végzett~égűekkeresete1!edig 'mintegy 60s~ázalék~
kal maglls~bb?"{Kertesi1995 :?2)\És: .~,A felsőfokúvégzettségűekl1ezképesta ;kö~
zépiskol~tvégz~ttek'föbb mint2,5-szeres,a.szak"!u~kt1~képzőtvégzettek 3,5-szeres,
a csak l1yolfi osztálly'alr~n~elkezők pedig11lár5-"szörösrel~tív mu~kanélküliségi
kockáz~tnakvann~~.·kltéve:A~.i~kolázatl~nkategó~iár~lnem is beszélve; ahol a
munkanélküliség koekiízatii :ábszurd módon emelkedni kezd· a 10'-szeres, 20'-szoros
esé lyekeJis elért' (Kel"Íesi .1995:3~~3 5).
A sziil?}(termé~zete.s~~k teldIlthFtő töre~ése teh~ta~t hC:)gy; gyennekFilŰlek - .az
iskolán;}(eréS~tii1?-.mi~él jobb~IFtesélytadjanak;és,··ezatörekvés· . anná1;sikeresebb,:
minél. f~W~bb.VéllfYfl~at,á~s~d~lmihie!a~s1tiába~; Í~~oU~z 194?~~lőtt,1?4~I~s
1990 .k~z,öt~,'és ígyYalT;1990ót~ ~~; iEmegállapít~~ifényébepérdemes. sL1em.~~e
venni ~~~ajátos s~e~s~?~bőliarl1a~~ri.t?~éne!~ll1ikiilöllbÖzŐko~s7f1k~rólvégiett
mobilit~s;.vizsgálato~atilllenn~ioen tudták~•. l~~~~ő~yösebbtársadalmi helyze!űcso-"
portok~er:nekeiksorsában. ~ep~()~ukálni •. ~ajátpozíciójukat.i·A kii1önböző . felvéte~
leknél más.:másnévvel'illettékezeketakategoriáka:t:

aIl

•

szel{~~i,dolgp~?.~L~~:19:3P-q~;~S· . 1~49-esné,p~~~I~sIlál a'#u!J5kér4ez~ttl}1(és
az eRf~~?~~ben'ia~J?92~~sfelv~tel~él~qp1k,f?r~~~i!1, . . .
. ', . .•• >. . . .•. . ••.. .

•

ve~~t~L~1 értrlm/$é,gic.-: 32J963"as fel"ételn~l aCml}gker,dezettelr és .~:Z apákkö-

•

vezető, felső sZlrlÍű

rében,> . .

•

. . . •.. . . . . .•. ;'. .;
'..
....:
. . •. . . . i ' ; . ;
szakalkalmazott - az 1973-as és 1983~asfelvételnéJ. a meg.,.
kér~~r~ttflr é~;~zqjJ~~.k?r~~en~>.
•.......... '.' i........... ........ .•.... .
.
érte{mt;égi-.caz.1922-~Sif~~~~~dl1~l;a:'11egkérde~~t{~~ .k9rébel}.

Az 1973;', 1?8J.·~~·199~':~'1vi~sgál~foknáFaitvet~ékfig)'elembe; h~gyáz?ssze
írtak 14~f8 éves korában ini volfazápátárs~da111lÍ.csóportja.· Az i930-~s:~ég~zárn
láláskor összeírt szellemi foglalkozású keresokmájdnem' fele, 47,3 o/~a;szellelni
foglalkozású apától származott, s a szellemi foglalkozású apák gyerekeinek 70,2 %a ugyancsak szellemi foglalkozásúvá vált.
Húsz évvel később, az 1949-es népszámláláskoi összeírt szellemi foglalkozású keresők apjának csak 31,6 % volt szellemi foglalkozású. Leginkább a munkáscsaládból jöttek aránya változott: 1930-ban 9,1 %, 1949"-ben 29,5 % volt. Ezen adatok
mögött egy több elemből összetevődő történelmi és politikai változás húzódik meg:
egyrészt sokan meghaltak a háborúban; másrészt a háború után sokan - és főleg a
foglalkozási hierarchia felső rétegéből valók - elhagyták az országot; harmadsorban
a hatalmat'megszerző kommunista pár tudatosan törekedett a régi értelmiségnek új
- munkas és paraszt eredetű - értelmiséggel valófelváltására. A szellemi foglalkozásúak származásában megmutatkozó eltolódó arányok ugyanakkor nem jelentették
azt, hogy a szellemi foglalkozásúapák gyermekeinek sokkal kisebb esélyük lett volna ugyancsak szellemi foglalkozásúvá válni, hiszen 63,7 o/o-kuk az 1949-esadat
szerint is reprodukálta apja társadalmi státusát. .A két szempont szerinti adat csak
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látszólag van ellentmondásban, ngyanisa meginduló strukturális változások folytán
a korábbinálJöbb szellemiteIlI),észetŰimunkahely.álltrendelkezésre;Ezértaztán, ;ha
a politika a. magfl.erő~zal}oseszk,özeiv~l'lIlÓdo§ítPttaiis.·.annak ;mértékét, ahpgyan:;a
kedvező·. társa,clalIni~J.1elyzetű . ~sOP0rt0kgyerm~~e.i.kLgeÍlerációjában reprodukállli
tudták saját pozíciójukat, az alapyetőJeJlQencÁaJovápbrais megmaradt. 19f1.9~be1.1is
aszellepJi foglaJj{oZéÍsúapák gyerek;einek yo1ta legl1~gyobh esélye szellemi ;fogla.l~
kozássalkeresJJi kenyer~t, ~mik9~penLpers.~en~gy számban á-ramlottak ebbea9sQ~
portba.lll,ás. cSalád~ . 11átterű szeIl1élyek.;F:Qll,ekIll~rték~tkésőbb ta strukturális mOQili-:tás tovább l!öyelte;.,,A. szer1!ezeti változás. 111érlékejól. érzéke Ih, e tő, . haqz j96$;.éW
társadal111i és,jqgla!kozási szerk!!ze(eJak;ála~d93Q.. ~vi, akár· az 1949. évi \ népr:
L

számlá!lisnak;. l}z.alapján kirajz()lhatq.§z~rk~~ettel):las?nlít.fuk: ·.6ssze [; .. ]. ;193 Oc-{ó l
1963-ig a szelh~mifoglalk()zásúak.ár4nYl}j(Jférjia.kközötttöbbmint másfélszene§é:"i
re, a nŐk;közötttöbb l1)int háromszqro.s4r.a\n4tt. Ezenb.eIül is különösen gyor$ volt
a szakértelmiség növekedése" (Andorka 1982:70~?p.,
.
.i'
,ii.',/,

A későbbi ~l9830a~é,s; 19.9.2-es:-l1Jo~iJjt~~iZsgcíJ~tPl\ ,lllár azoknal<:a .Gséllácloknak azQJlreproQ1.uWióstörekvéseit is.; tü!ff{)Pk.iaIllelyek;penazapák élZötvenesé,sU:l
hatvanas~Ye}(befl!'ikerü1tek Be: afo.glal~q~si. hi,eI3{Ghitli fels9/réte gébe.A;z. elQQpi
táblázatQ,óJ .látl1<ltó~h0gy,~11e.ty~n~~é~e1.<;:ylejéigp§Qkl<eIl:. a Jelső rétegekönrepr()",
dukció~ ;sils:~tY; .• rnajd.~J)<~:zqŐcli.}(~gy ·J~~~Ú ,Yi~J)~apa~p(Qdás, ..amelyben viS:zQJ)t
már aZ0k~esah:ÍdQki~penne.yap.n~~élkil(ilQ.4,5,lJtán,kerültek. ebbe .a.psoportba.•. •.!;la.
a társaciaJ()lTImég >Ilem,éne is, eJ . Cl/llál:>Prúi eJőttL éyeiqe jellem:zp zártságát,sze:pun~l
láthatóan . afelé tartott. A mindeIl.é,letkQJJÍ·sze11,1élyt nmgában· foglaló ,teljes P9PY~.
láció id?s~QlJ. rés:l~benIllé?11~tIl~.~z}~45rqsr~11?~z~ry~ltáskövetkezmél)yei,. és· et
jelentős mértékben .csökk~~tl·a~;ítla~()1)él~.~ .. I;l;é:l.~()~l:>ép1.külöIlnézziik; ~ f"ié:ltalaQbakat, akkor egészen, más>aoatokM ·kél~1.lIl1{:·Pél~~iIl;1993~ben.~z összes ér;tehrrisé~
férfi 23;2 o/<ra származott vezető vagyéttdmiségiapától,ámha csak a 29 éves'yagy
fiatalabb férfiakat néz?iik, ott az arány46,7~@~rcsa1995:31), tehát már el is
.
érte az 1930-as·szintet.
Úgy tűnik, hogy . hae~ neIIlzet él~tében hp~s~·i4~ig· nincs. nagy társadalnri. át~
rendeződés sel járó politikai kataklizma (€s'Mélgyarországon az 1956 óta eltelt negyvenkét éYalattIlem:volt),~ot a fylsŐI"éte~~k911feprqdukciós törekvései '~.•. Jegyen
a rends~y.rkapi~alistélva,gy~:l9Cialista-:-)~YanWanuLérvénye~ü1nek. Eza.tendencia
szemléletesen olvasható le az alábbi ábráról.
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A éSaládoktehát gerieráci6rólgenerátióra n1egpróbálják;;~lőnyös társadalmi. hély:·
ze~7~áÍ;~Iökíteni'~~i ~~~~?~?~s~~~~?~ .•-:.' ~~.1dil,ö1l9seJJ. }?~~;H!.~~t:/az~~~~olán

ker~s#~~,t?rt,~nt.;·E1if~~"'.~JJ.geJ:1.l~~4;SI~.~z~srei',.fül.Ó;·,7szk9~·;i~~1!~tie·~~;s)*?f~,·al~al~

mazko,.~TIa1{}fSrele~si~l11e7~~IIi~T:ps.?i~2~', h~p~fIi~ 1~~~tB~~~.V~,t~;E~8r~~a~

kítják is:ázókat.Haa'szelekcióRiZárólag érdem.szerintmUkŐdik,3k](órldiföu· siel~
lemi és anyagi befektetéssel igyekeznek gy~!9~e~relj~~ítnl~Il~~~ ;J}ö~elW·;1Ha.
szont módjukban áll, akkor .~politika segítségévelad11lÍn~ztratív·es~ö~ökkel'isala~
kítjá}(,. ,;~ ;s~~le~~iós,.m~P9~~p~9~%. f"'.k~t;'1I~gh~9?;Ú.~RZ?TI~;'i!<ef~~Y~Rr "~özép
OSztW:~ •. %,I,:~r:z;f'cng . crqll:S~~?,~v~.z~t~~~;~lh~ilít()~a • . wa~,. ,fe~~':~s~~~~~.9i,ót~ 1,915
utátp.·i~g~~s!a;telsör~~~~.•. ~~r,~~#,'k,()zyet~~.P}R~~~.··ilq~tt~\.ldc~~~v~.~~~~~~z~tt
réte?e~.i,I~~.•J~g~s~lY~s,e,BPr~f~~p:):tár,~~i!.•.~()l',·~}(~r •. ~~. ~~.; . !:~t?::fe~m~; m~~ö~
dikaf. ~éltá~Q7ftav~I:··beYr~~tt~.a . .~oy*~?tft1n~á~rá"Je~?~tke:z~n ,fi~~~!o~ •.~~~<JfÍs. sze-

'1-

rinti·kafegortzálás~t,és~~~JtWl1dta"hg~~J~luIil<~s-~s.4()lgoL:?g~a~~ii\s~él.záslÍ

ak.~iőn~~I"ezIl~k ~lKely;~~e.I@~n~!~ •.·.m~~~é~Zt~9~~tl~Il~1:is..?~s~~~Q~~f1e·a·.s~12.'Rb~i~
tik'ri, frdeweitgyel'eke sor~~yal;aIlli~()~a ',;N!~á~-Par~~~(::fIataf0Il1.~rt"'~m!é~é~
rem~. ,.~aj4 .él··,.,sz,ocl1él~ásQ~" . .}l.llajd~Il3s~1l%.~er~k~i!ID'~()r~eti!él?.~l1tl~llféle .gorláto~sIleWü1 v~tt~kföl~z.e~~telll.f~.",'1l<i~ori?aIrj~"eg)T~!~~~,tPlJ.~..sz,~~ény
kép~s~~~",sz()c~~~( . csopgf1társéÍl"aeW~k~~e~ ··hldie~;g'rr.~~~~I?~?i~9~majd
széps~end?eIl,kin1~S~dt.<.. ' •. ' >; •. :.' .•.....
'.;+
J., .;

....;::.;.:

Mind~gy te~á~,~RW Yal~,a!is~?láata?~ö~é~IlY!Il~si,: n~gyp()lgári?Jn~á~;apY

kispar:~s~ . cs~ladb.ÓI.S~rtnazif,.~a~gy§~er:be~eiiU~.f1-t~~~a~o~cilf.<~?~aa . . rétegéb~,.am~!y?ellÍlz;*a.il~?~ö11llr~b?,.~~,é~~e~~~b~ ~'~~~~?1Jf~o~~,a)öye,~~l~\l1'
több~ •. p~t~~om,'JJ.a~o~l>.a·sz~b~?~t~"a~~~~~lll.llagyovs~e~~tn~~l1~,gy~I~~~llehe
zebb.'~~.•:. ~9notoll~blJ ·.~un]{~!'.k,~Il~~;z~rli111~·•.vé~e~, •. ,ldsF~b .j.öy~4~le111~rt··,é;s ·.kisz?l~
gál~Wtfabb .hel~z~tbe~~ ·~~g~~r1l19gt~s:l te~át~l1~~tagyer.el{ v~~:gj~a,a,tanlll
m~yo~folytat~s~vhl)~r~ut~t.'E:bb{mperszevyrsenyenlÍ.e~elt ;;lIiál.a·.ke"é~bé jó
helyz~tben lévő,csopöftok elszánt és törekvő tagjaival, dejó esély~i vannak, mert
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több eszköz áll rend~~~~~sére. ~ v~rsenyelső ~o~olyabb e!~?~éIlyei a középiskola
választásakor jelénnekmeg.',1997.;;es' repTezentatív'ada:tfelveteluM' alapján az alábbi
képrajzolódottki:;atovábbtanu1ásróL'
Középfokú iskola választása az apafoglalkozása szerint, 1997 (%)
Az iskola típusa, ahol a gyerek első éves
;8 oszt. 6 oszt. 4 oszt. szakkö:- sza kszákis-

Az apa foglalkozása

j gimn.

gimn.

gimn.

l
19;6
10;5
6,7
5;8
6,2
2,5
1,8

értelmiségi
vezf3t~;, ...
nelTlfizikai alkalmazott
vállalkozó
magaflgazda
szaRl11úl1kás
segéd-'vagy betanított
munkás
munkanélküli
rokkaqtnyugdíjas
nyugdíjas
egyéb
megMart

!

20,2
35,4
16,7
32,4
7,9,26,7
12,5
25,1
3,1
26;2
4,4
14,9
2,8
9,6

1,8

5,7

1.7

~,~

2;7
0,0
1,4

5,3
0,0
2;7

14,3'

zépis- munkáskola
képző

kola

21,9
2,0
30,69;1
46,9
10,8
42,3
1'4,0
47,6
16,9
51,1
25,8
48,5
32,3

0,9
0,7
1,0
0,3
0,0
1,3
5,0

35,8

37,6

4,8

2g,a

q,()

52,()
4~;0

53,4

!:.:ö~~~e~ ~~:~~~_
zetváltó

... 1Q,74?,§
16,0
.16,1
15,1

GilTlnázium

20,0
.4,0
38;73,2
27,4
0,0

75,2

39,?

59,6
41,3

2Ti 2
14,p

43,4
35,5
21,8
14,2

18,3
9,3
6,9
4,6

21,8
21.7
24,()..
16,1
19,2

7,5
5,0
8,0
0,0
4,1

A~tdg!~?Z1Ísiwef~ci~telső·•. gr[J#i~s,él~fa.n~gy?l?~:ial~~ozÍt1~~égpel'\re~~t(),g~nWá

ziu~.=,{~!~sytás~,a:~jil~l19:~~R;to~l~o~sú!m~~:~e!tt~~t~§ht~R~l}j8Lfl1Jlt~Jjié!;:aYActk
a te~4~~ci*11*,a.t6y~gl?!é,l~.s.ét,.; ~~ly~gQl~~~dg~~i~~QeVWrt~petHeg ,:yoltszó.

II

.'

A felfele·.• y~~~tő;'~JÍ,t!~l~(~;~~lic·~·~j.~.
::

.'"

,',

;:

':;

-

"."i

Az,'·á.~oly~~t:' ·~elYh~~·j~~.~~t ··~··.nloRflitási,. . a~~to~p.~J*th$,,'m~f.:~%,j(Ntalál}()~.'.,i8-

koláp~~.~~~~.4Ő~ik,(l}}()I.,~' t~p1j~ál,1~er~~!U,é,l}~.kR~~tít~:s~y~~)~~nn~m~ .eld?l a
gyer~k~.Q~~~.~' A(t~iwl~~yi~r~~mÁ~yt . él~?nb~~JsA~pl"B.{lA· é:t,5~éllá~i~~~é~.cle,t~~
nálja~~,Sj·.nt;W,.~.,.@rer~~~kXe,I~~Zilletett~~J.?t;sis~&~iJ~11lj~?ll~élg~sllljp.~M1se,y~§det;ü1
ki az ,1~~g91~O.~),.ffR~j~.méga:pecI~gó~§~k.elfo,9Wt~á~é:t·~s<lé:t,I!}el~ve}(. yégső
eredIn~ny~,:h6gy:•. :a.:t~1jesítméI,lYe~érté}(el~~~n~l; Jl~II1.·p~s~án.(lJáI~Íll?ást vesilk
figye,l~mb~.jE. p~qa.gógtl~ijb.e@lj~otts4pn~ ;.ri*fljó.p~l.(l~j~taclta.; t;W :~j~pb.~ .1IJás

célból~!1f~sz;ült- .viz~~á1f1t.,1\ . {qY4r,osi;~~ti(l~&gief.lnl~zet.l?9?#*j~sáb~ •.tudás-

szintll:1é~ést vég~~1:t. •3~bllgapest:i~8;z:~pij~k?I~.1ift~.gP(~yfqIY~1ll~·,~fgr';a.P1érés
eredl,ll~l1yeiJ, ()ssz~l1,~s()Pl~t9f1éÍl{a f~l~yij~gy~~~b~9!; ~zt ta~'Mt~,.~?gy~~.isk?
lai érdetnjegy mindig jobb volt, IDlnt merési eredmény,kiyé,:V~él~c~~~§r~érté~celt
tanuló~,~t:'!111'l~rf:~~~ ff;f~n~!. (é~ cs~k. néJ11etbéflést,(jr{1:1J~lem~t!' n~lo/! azderültki,
hogya>~lJZt~oqa,~<~joJ/pk1Jt~ljesJ~~tt%k' . "!tn.tqkettesel{(Jfi~,y129Z:1}~, . ·

a

Az.id~g~-qe~,ált~1~ég~.ett . 9W~ktí:v,Íll~~sméf~s\~~~~t~ . .rl~9~é~es~g.?~yír~~~g __ általába~f?~~zab~serechnéIlytIlwt,a~,:n:I-qi:~.99w~~j:smerŐ~tfl~~. ?S~wyo~; ~ér
dekes . . ki'YételH~i~I~~e!;eJ:lta111J1ó;El!1Ö&9~t~.ere,<lffi~l}~I~()&?.tta;l~~lQ~~Ősíté
sének, k011lPle,~11lű"eJ~te,:Ph· ~~IY1tek~o[~.~ ~ped~gpgu~, -~~er~~)<wt~Jgy,fi~el
jesítl1}éI].x~n)űyü~ - egy ~()r.is!pefetet p~s?~gez,A~~bQ~Il: ~Z, pss.ze~~~~~~l1,~a:18~2:Íllű
leg több. az .öntudathui; minta liU1d<.ltose~~l11",Aniikp.r,qszt*ly()z,>~<?r~~öIlt9dat1a~
nuI - beleszámítja, hogyan viszónyul a gyerek és családja' az iskolához, mágáho~ a
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pedagógiishoz"cbeleszámítj'a, aI11lÍgy+áltaIá,ban",atanulásfmotivációtja:zosztálytermi
és a:zoll~í~li yi~elk~d~,~t~'i~,~~~I,~~f~~~,~~e!yili~1i~~. spntet. A:zoknak a gyerekeknek"akik, g}'rll~~ ké~~~~~~~~;i~~.,~~~s'.~.'~~~j~~í't'~~~'-:i~\ll a:z iskol%.~~~~~~~~l i~'~
viselkecl~s1 s'?fl?41yok~t\~trqg~9j~,n~gyobb~M~J9s:zí~M,~.éggel ad elégséges('még akkor is"p~~e~ti nel11;:~~<l1:l~:.Yi.s~().Ilt.<l;j()~l),1fép~ss,~~, ,arz is~()I~i,~le!i,s,Yll:>~ly~~
val4Jlall~ó ~~nfliktu"R:~n.lév~;RY~r~~~~ek, • ~~' - 'ép:PFY-' a képesség. és a'lll?tJY~Si~
elleIl~ondásél"miatt 1"hulláWfp~t~lJ~:síte11e~,' még ,egy .elfoga~~~tQi~~J~l,~t.~s~f~"!
ben J§.n~gy()l11Jvalós:zí~űségg~!".~del~~~lent~J#ába ~an.lehetőség as:zóigal()ID~s,i'a
magataríáskiiJön os:z~ályo:zás~~~v~ój~~an e~e~ a:z el~Il1ek(és még soklllás}~t~-:
tárg)'iteljesítpény ért~k,elésége'isbe!ejáts:zan~' - és niinélle.üe~b,Il1e~~',(l;z. ös:z~
tályqlok skáláján, anp.~l ink~bl?'~.:i,';.
.';
i....
.'.i . ; , .. ".,:, .•;:
A:z~os4ály~tés a táJsadalnríp.elY:Z~~:,9ss:zefjigése neIl1,új jelenség, é~p:~IIi,J(()rl~t()~
:zódikpy~z;téÍI!. Magy~orsz~gr~·:'As~~<.l . el§(S.fel~b()li'nem ism-e~olY~11i:fQrr4~t;
amely az általános iskolánaknlegfeleI9~\koros~ály tanulmányi. eredményeiről tudósíta~(l.~ ~~lőkfo~l~pZfÍ~~. ~z~ril1t·H~el1.típus~ in;~IJUációk~?:z. csélk ·~t~l~gos .tprténetilru!~~ás?k?ól.I~~etlí?~jlltI1l~·i?~·a,~~~~?észe~5t" ~Jil<~bb;~Te~i~d,ktat~~ . •érdekli~

e:zért·'~?~~r~gi~~~~,~~1!.é~:~J7~$g?:~}~tá~s~.;fo~!~o~ak:;'~,.;~~~t1~~,,~l!~uIik
ismert~~~,~~at,.;~elY.·#~rrr·~.éli~~~(ltií~s~-Wg~~llSoiik;·• ~?05·;Bllgape~ti;;PQl~ári.,~s"

kol~i;'~~~~óadat~~A~I~op~f7~,:i~J&gl(lL~y~ö,11~ekpől,:~i1,909,"4~·.;~;?;~;~.f,kÖL:()tt
jártáKebb~'a:Z'·iSk(jlatíPllSba.;O\h(l0l:"J3~74997):.Aíffi.akelleí1ére,;'~?~,a'PQl~á'F~:;iskola
diáks~ga. v.is~oIlyl(lg hemegéIl ~~s~eté~~l~:. hi~:zeIl ideD1*r~gy:~~~lel(ei~s;B()l1t után
kerül!e~~·g)'~~ek~k~a~".~I~~~l)·r~t:Be~;pYere~.~i:a~'elelllÍb~J:l;tl1(lIa~t~, •.;~~el~őb~,ré
tege~~.;:g~d,ig :gi111Ilá~Wllba:m~nre}{)~~az. os~áIYnltés;~r~\eg~~I~:ze!.összefifggése
ugyat1()IY::m,mintamilyenk:ésŐbpfÍZ á}t~~~noSjskolánál~,egti.gyelliető:
Budap(tstlp6Igari.iskdlai r tanulőlétiuiúlnfáh)Ji 'eredménye .
·'·Tanulrrlányi~tlag!~a • polgad

iskola elsQ.osztályában,(19,09) ,

~~rlfr1is~gi. (9J}{QSir,;n~rqöKi;P:~g~gÓgq;s,'pap) .
A.lap~?nY~BngPhi~Ci!~lng~ ... · .... ; .

'Köz~p;. és maQas'rar)gú:hivatalnok
'. ÖMIlCiiparósvag)<ker~skedÖ .

2~9

':2,(35
2,80
2,95

.Ipéiri\vagykeresk~delroial.kalmazott
Földműves

205
~':!'·'H.;
2;09

vagy napszámos

* A mai rendszertől eltérően az egyes volt a legjobb, s az

ötös a legrosszabb j egy.

F:qrrás:Andor ~: (1997) S?§Sa,4qtbázi~a

nagyot

Egyéb forrás híján as:zá:zadelőről
kell ugranunk: a követke:ző adat a:z
1963-as réteg:ződés:~:ZSg~l~t?ól,;\~ó,.;~~:a:ZL.mut~tja,hogy a vezető állttsú és.értelmiségi ~p~általán?s:i§.~olás.~~!ek~~nek .~'1,.o/o""a·~~J~~·kitűn~'t(l~~?:lUw~ezt a:z
eredmén~.~~zakm~~1f9f aPálf:.~erekeinek 11o/o-a,'a mezőgaztiilságPjizikáic apák
gyerekeine}(.·liét s:záZ3{éka, 'ab~tcmit~tf;J1lun'1!~ apák;9Yerekeinekhat;s:zá:zaI~:k;él~~a
segédmunkásapák gyerekeinek,.:~t s~?alékél.é,íteel"il!likö:zben. át1agosana:záll~~

nos . iskolai.tanulók tíz:s:zá:zalék~:.voWl(itűnő;FA·skála,.másik vé~éll,abul<?tt(l1<~ál:a
sor fordított.: vezető állású és ért~lmisé~1 ~Xrekee~általán neml>~?tt,~~n,.~o
gyan lefelé,halad~/.a foglalko:zási';hi~rarcl1iában,,·•. J}gy nŐ'a:z elegtelenekar~ny:a
(Ferge, Láng, Kemény 1966:352). A:z 1963-asréteg:ződés-vi:zsgála1;tÓlisl11ét. nagyot,
majdnem hus:zonöt évetkell ugranu\1;k,. §aját 19Q7..es fell11érés~ig.
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Általános, i$kolai tanulmányieredmény az apa foglalkozása szeril1t" JcQ97

Tová~,~~anUló gyerek:utol~(),t~!'.Ymi~~~fj:~;~ A'f~91~1-:' r

Ve?E!tg~ .. ,..

Ért~I.l1'Iis.~gi;.. . . in.'
Nem fizikaLalkalmazott'
VáUalR8z6
Mag~l'l~azda
Sza~I'Ii.YJ1~á~

.'
.',
Segéd/l:)etanitott munkás
Munkanélküli

Rokk"ahtnyUgdljas
Egyéb~;nYugdljasllT1eghalt

Átlag
.•..'':."_ 'i ::. ; .-

N
eredménye az általánosiskoláb~~(199!:,J kO~~~i,)'
Kitűnő - Jeles
Jó Koi~pes';E;lég;;"! kateg()~ia'~
'." , . hséges! 'átlaga 1
,
17,3
25,4
394
38;31i7,f3
4 -a.Qf :• . . . • 326
21,8
30,4
39;3
l~,(5,:." .'. :1;9,.
0,0, JL ,4,8.1<
11,8
11,4
289
54,0'20,4
214 . . ! 4,~~
13,3
11,4
52í 8
20,?'
1;81
4,'10
667
13,8 '
10,3
58
6,6
7,5
50,p31,R'.4/1.i
48;4 ·24;1 .,
3,'4 i 3,§,5;
4,04 '. 1094
3,4
1,1
262
46,6
49,9
~,~ ·i
3,?~
8,6
6,1
38,0
40;0
7,3 1 3,69
313
7,6
5,8
36 í 5.
·6,9 13,74'
277
43,2
6,5
5,5
50,5.
3t,O'
6i5·1· 3,16
200
11,3
.10,8
3880
47;()~7iO :
.3,9.
3,,97

~: .

i::::::::::'.,

:. ','........-.•.). ..•....-,:-.. . '.:i .

. .•..... '-. _ ~. ".': '.' ..... ...•... .•......•.. ' :-. <.

~ ...' ',' '0.'. '.~

'.' .'

'1.~':.-......

'.' :-......••: "

. B~..akétviz~~~~~t.között elteU 24 év (ezenIqyül;l1l!~!~~~l;~i~63.-1Qljeltérően
hlárL~9~~; a· b~~.ttélk,' mivel eleve csak· tová.g1JtwtVI~N)Qk·,~!~!~tWk~0,:s~,z~,. továbbá
némiJ~~'igtás . ~.~Qgl,@<ozások •. ~ategorizá1ás~1§);:(!"f~~~cJj~~~~r .és{.~~,_~~taIános
iskol~j,él"demjegy~ös~zefüggése;szigniftkáns, ~§.a,:lia4Flt~k.,Yw~*gyJ~,1l<!~~9dnek el,
mi~t::~p~4bQan., A;fogléllkozásilrierarchia tetej~Il;j91iRak :flc,t~lI),lllányiá,tla,gok, alsó
régiój~Q.~pTOSS~~p~.,
./~.....•, . .;;:c;'..:i";;;.
.' ..;;
S~~l1.el11 g9A(191patja, hogya vezető álláslÍ:~~;~[t(!Imj~~~i·:~~ák gy@~y}c~i.három
SZOf;9k.Qs(lbbak.a~.~U~gnál, és ;ffiondjuk - hats.?;9X'Qk.O~~Qll~.a,.segécl~"\!~ás apák
gyerekei nél. NyiJy~~yaló, hogyjtt valamimásr~lvfl11·:§l~?,:·.?I~~tél1ye,~qJfRonyolu1t
összjátékának ha,tásáról, amelyek nem genetiku.sal<, h(l11e.ll1táIsa,<ialmieredetűek.
FelIIlerülhet,q3.i~~ny, hogy az áltaIánps isk.ol(li.. érg~wjegye,k.~t n~mcsak az apa
foglalkozása, hanem más szempontok szerint is megkeHenevizsgálni, hlszen más
ténye~~~.is'hatlj~t.11~ rá, esetenként erőteljesebben, Inint. a:fogla1kQzás;;.·;LegkézenfekvőDbnek.tűni~W~Zillők iskolai. végzettsége,il~et,?~~~étl~~hel~szer,~.p~.
Ha az apa iskql~: végzettségét nézzük, akkorhasohl9.#~~~~i.~~Punk,,'tIlÍ~t a foglalk0nísnál, azza.l,!a,kü1önbséggel, hogy az iskoléli.Y~~2:~~§~~:}J;Il,~~fel~i§~ít~.az alapvető tendenciákat.Elég csak azt megemlíteni, högy4l11~~<!ig,~vezet~. allású apák
gyerekeinek 42,7'o/o--a volt kitűnő vagy jeles, addigategyetehietvégzettekgyerekeinek csak az 55,2o/o-a.
'
.
Az utolsó tanulmányi eredmény az általánosiskdlában a:zapa iskolaivégzettsége
szerint
Az,.~palegmag~!;abb

is~~*~i '.végzett~~ge

Egyetem
Főiskola

Érettségi
Szakf11l:Jn~~svégz'r,ttség

8 osztvagykeves~bb

At/ag
* chi-négyi~t (p< 0,000)

Továbbtanuló gyerekutol$ótélriulmányi
eredménye az általános iskolában (1997)'"
Koie~.
Kitűnő Jeles
EI~g
Jó'
pej
séges
ö;o
34,3
20,9
38,5 . "6í~
1,1'
23,0
18,7 43,6
13"6 1
1,5
11,9
13,6 52;6
20'14'
4,7
5,1
7,0 48,1
35,1
42,1 '
11 ,8
2,3
3,6 40,2
27,~ .
'4,0',
10,8 47,0
11,0

** A Scheffe-próba szerintmindegyik átlag szignifIkánsan különbÖzikégymás'tÓl:

A

kategória
átlaga"''''

N

4-;57'

411

4,32

374

.4;1~

3,49'

996
1845
391

3;97

4017

3,77

ANDOR MIHÁL Y: AZ ESÉL YEK ÚJRATERMELŐDÉSE

429

FelrReÍiiI tehát a kérdés; hogy mia'IIleghatárózóbo: as'Zülők foglalkozasa, vagy
iskolai végzettsége? Néhány foglalkozási kategóriához (segéd- vagy betanított munkás, nem fizikai alkalm;1~9:p:~~~~'nR,S,épi) nagy .Y~tP~,~!J.qS~~&~l,19S,~ ;R~,ifJkolai

végzettsé?'t;endelhető'i,,~iW,~~()~l?~'9lY~~'"7;.,,~z~t~~ . . ,,~íllaIk0~9,;;,m51~g~z~a: '~uJ:l
kanélküli, .rokkantnyugdíjas, riyugdijas, egyéb. '::':,amely többfélevégze.ttséggel. iS:.eIképzelhet~.::· Ha ezeket külön-k%9~ 'megvizsgáljW<., . akkor azt látjuk"h()g)r.·'rl6'~~or
ban az iskWpi végzettség a dÖrítq;Akülönbözőiskolai végzettségű"ap,*;!,~~tt~ei

nek t~lll$~yi átlaga azegyes,fo~lalk0zási kategóriákon belül az apa iskQ~f1Í,·Yég
zettségérejellemző átlaghoz áll közel (azaz a függőlegesen lsöiö1tkategóiia:~átlag
hoz), és ~;~oglalkozások átlag~oz (azaz a vízszintes kategória-átla~~()z)'képest
nagy eltér~s,~k mutatkoznak isk9~~i végzettség szerint.
.

Által(;m~~iSkolai ranulmanyiJtiagok aZ apá isk()lái végzettsége szerint héh6ny
foglalko:zasi kategóriaban, 1997
'."! ::.' ~ ~. '.: ::~':", "~. ":'!:; 'v:" .~~:

,

Az élpa',H!gmélgasabb
iskolai végzettsége

Egyetem
Főisk()la

Érettségi
Szakmunkás
8 osztály vagy kevesebb

l Vezető '.I~Vallali
' .j kozó

Mag~n-Munka- Rokkant- Egyéb'l/'~atega:z:da
oéll<üli . ' nyugdíjas
,i"g9ria
1
foglal~ozású.apákgyermekeinekáltalános iskolai .'i;'átlaga
i
'taoulmányi átlaga
" ~
4,57
4,44
4,:30
4,'11
4,50
'4\50 i ~i4:57
4,38
4,32
4,50
4,36
4,27
4;20;' i4;32
4,15. . :4,23
4,29
3,98
3,94
4,00 i 4;12
3,81
3,88
3,89
3,67
3,78
3,63; '3;77
3,41
n;a.
3,77
3;37
3,33
3;53 i' 3;49
l'

KategórÍ(i~tlága

A másH<:tényező, amely elvilegbefolyásolhatja.a·tanulmányi eredményt~al~kó
he ly, YeY:!iq.~.,Az~fl~tok ~'~~.~átlf~~~r~,.eJJS!Mta~ll~:,;J 99Z~)s .~~~:t~~Wélt~ ..~~~~ipt"az

által~g~,·~s~olait,~~~lItl~{Í~dag1,J;3lld~H~~t~~·:J~?W~~~k~~ntl·. •~,.~p.vo~~<11}eW~i~

székh~~)'~.*.~,p~~g)T~~,,,áIPsb~n.~,~6,,A~\~1~.s~~~~a.~,~'?; •. :<~~~$f:t'e-t:5?B~ ·~3Yf;~P.t
Budap~~t és a megyeszékhelyek között,' illet,őiegaz~~é8X~\()SR~A~~.k9~~~~~k~p:zött nYm.•sBgp~4t~s ,.a. kii~()n8~~~'.;ffiíg~:~.;fét,9~gp'gn'~()!~Ö~.i!?~~ .(~~~ ,W\Il:q:§udapest~!h.~nd· a.l11egyes3ék4elX~~~~i.S~~i~<ÍQ-~~. 'in(lpa,s,abp,(lZ(~!l~g,.<mint az
egyéb városokban és a közsép~l<ij~n)óE~?~Z.9~·~rrfl,gQf1qq~ha1}lPl<,4().gyj~t~z,ay%s),:
ságos különbség jelent meg, amely a különböző nagysági'Íteh~pülések iskolai között
ténylegesen létezik. Némi gyanúra adg~ot,n~~m-á~f?~~áspólsZ<Írm~z? i~1J1efete
ink szerint ez a különbség nem az osztályzatokban;'hanem azonos érdemjegyek
mögö~i·W4á~b;ll1.~zo~ott11l~gj~lXpIli·il!~,~:z:rlc~~i~m~Ey~eip}(h~lytáH?~'c.~()r .~ . tanUlmCWYi~~ygt~él1y~eJeIJülé.st\l?1l~pW:<~n~r~l~~!~Aé,pe.k.11l~~;" oka.YaIl,;II}<:>p~Hk.·él~ "él
közisn~.ept ;t~p:y, "h()gy.PMpé.lna&YPJJ~~15Y . . ttfl~pii!~~.,.,aJ;1Il#;llag)'9PPi~t:~~g~.:;él~~~
ott iskol~~9ttab8 eIll?e~x~··Ezbár~e!~.11:éps,.~~~~~~~~ttel~~t~1!)91lcim~t~t!l~tó:
és így y~n;,~J,11ivifsgál~t~b~ll ci~ .• ,t\.l1}i~táPc~~i. .~~~rer>lQ,l)u:dap~s~i .,t~vJé.~,~.~r>jM~
38%:-a.. eg,y~tewe,~yagy . 'főiskolatc:jVié~~.tftt"u~ftll~z,.:~z.aqa~ 'ai:Ill~9)'e~zé~~!~\e~~ll
33 %, .• tf~~l,)yár()sb~ . 11{ 6<>~...község~~B~~ki~~ll,gsftÍ?f11~~·.·ffi;.'.m~~,~.·yé~let.~;!1p~cli~.:
a nyol,~.~pSz;t~l~ v~gykey~selJb,et y~gtet!, i~p<ij<ar~l1ya,~Haflpestttl~?~3 c%?a'~9~sé,.
gekben)9ff'"
. ,J'
. , . : , ' c':'" ':~;:")ii;':"i. . ; . , ' . .
A l~gx~srYríílJb~na~(ml)éU1; M~ Je!l~(~l~pn.t~m,ll.()w,a .lakqh.elyxagy az, }W~j·s
kolai "~~2:~tt~égei~W.t-r·.·~. gyer~~tMulmáIl~ ~~y<;hn~~yé.re,;llél élz:.ap@:<:,isk()h;Ü yégzettségétIqi19Il-kül,ön Illegyizsg~jlJkr
'

az
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.Általánosisk()lai temlJImAnyi eredmény az apa iskolai végzettsége és a lakóhely
szerint
Az apais.kolai.vegz·~ttsege és a

'lakóhelY'

A gyerek általános
iskolai tanulmányi átlaga

N

3,59
3,60
3,53

33
26
115

8 általános vagy kevesebb
Budape~t

megY7~z~kh~ly

egyéb város

... ~~~~~g":~:':':·':""""T":':':"""""""'" .........•.............................. ~...

Szakmunkás végzettség
Budapest
megyeszékhely
egyéb város

4?.......................................t~~ ................

3,75
3,87
3,69

169
202
618

··~fet~igi···········:································ ......................................~.,.?~.......................................?~.? ................
4,11
172
4,20
196
4,06
302
... ~~~~~.9..,." ............ ;:·,~:X:,.::.::" ...................................................~.,.1.§ .......................................~~9................ .
Budapest
megyeszékhely
egyéb város

Főiskola

4,45
93
4,25
99
egyéb Város
4,32
93
... ~~~~~.g..... :.: ............... :·:.:.L......................................................~...~~......................................... ~.? ............... .
Egyetem
Budap€!st
4,60
150
megyesiékhely
4,53
116
egyéb város
4,58
76
község
4,54
61
Budapest

megyesz~khely

A lakóhelyteIep#W~tíJ?-p~a - amely többnyire megegyezik az általános iskola telephelyé"el __ ~(;n,tb~folyás9Ija atanulmányi átlagot. A szemmellátható néhány tizednyi(n~~ol száza,(l~yi)elt~rések a Scheffe-próba szerint egyik iskolai végzettség
kategóri~Ilál se1).1s;zigW,fllgíllsak:.
Más forrás9ól sZéÍfw~~?}smereteink tehát igazolódtak: a települési különbségek
az érdemief5Ye~befl~:e'!!;ryJlvánulnak meg. Akárhol lakik a család, a gyerek tanulmányi etedmé~yeaz~pa iskolai végzettségéhez igazodik.

A felfelé vezetöutmásodiklépcsője
Az alápszakaszoa.Í1 ~lértiailUlmányi eredmény egyszerre következménye több tényező hat~s~nak,;~s'r~~!téte~ea m.inőségibb középiskolázásban való előre haladás-

nak. Kö"ep<e~~Íl~~'aJ::'~~~ádi háttér kulturális jellegzetességeinek, amelyben a tudás szere.p~~ aze~~g~(;~~J~?lalkozás és sors is benne foglaltatik, és feltétele a továbbhalad.ásIlak,éllIle~yiben a. k:ülönböző színvonalú középfokú iskolák más-más
tanulmányferedlll~1];"tt~övetelnek meg a felvételhez. 1945 előtt ehhez még az anyagi tényező.is hq~*Q:óqC),tt?flmennyiben a tandíj a társadalom bizonyos rétegei elé
áthághatatlan akadályt állított. Ha megnézzük, hogy a század elején kik népesítették be a gimnáziumpkat, .akkor azt látjuk, hogy abszolút számban is a felső- és középosztályok gyere~e~.A&irimáziumi tanulók között zömmel földbirtokosok, bánya- és gyártulajdoriosok, kereskedők, köztisztviselők és szabadfoglalkozású értelmiségiek gyerekei találhatók. Ha pedig a gimnáziumi tanulók részvételi arányát né-
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pesség.J:~eliaráJ.1yukkalvetjük. őssze,.aldmr.azt.látjuk, •. hogy.e:z:ek·a csoportok alaposan túlreprezentáltak, miközben a társac:laloIIl két legnépesebb csoportja, a parasztok és~~ébl11e7őpa~aságiIIl~á~0~,il!~tőlegaz ipari. munkások csoportja alulreprezentalt.'·?éldáuÍ :egy uraq~~~i;.p~Z;~~~iszt gy~I~~~g@~:2907s~()r ~! )n~~9~b esélye vo~t;Ri1P11~~l11~(lIl·. .tfWVlni; . ·tpi~t. ·.~gir.:·.IIlezőg~~d~~.~gi;·.sse~é.~:~§f:~~ének (Ma~
gyarörsZá:gt9uénete 1978':882 'ési~z.1910..;.esnépszámlálás adatai·a1élpJáJ:l).. :persze
lehetne 'lriva~?zni .az iskoláztatá~t'cbefolyásoló kulturális klilö~bségekre."-:, mint
ahogy nyilvéÍ,I(yoltak is -, de nel11.:~~c:lemes, Illert a jövedelmie,s.\,aW~Ili··~.9P.bsé
gek olynagyok voltak, hogy bizonyos társadalmi rétegekben a családokösszjovedelme aR~s~tt.tmt,wj~~ se.ll1.let(;VQ~n(l~IFp'.H~~?gy:~. tall~.~ssalj~ó. egxélJ~adáspkra, é~~ro~JI~tt .~éR~.9sal~~}}1:e.P~W~t~~~re."~ ,~. ";.:: ...... ' ....•. i;" .~.; .'.: .•..•..•.....•... '.... ' ..... ;. . .. '
Ez. ·~~~lyfet ·Ile~l. ·V<M.,or()tt.• ~;~~t . ~~~R~~~9I~·.~Ö~9~"s~In. •. A . s~~II~mi•.•fogJ~I~?~~!
űzők~yt~~ei .~ö~~r ~e,lé,t .(lgj~az.?§.s~~~)~~*~~ti~app1~náf,éseL:ze1··.t()bPW~~t
hats~BJ8~(l~.tíure.pr~zeJ1}~!~. #~p~.s.~éi~!1l?~!~if~I~~~?:Z: .• ké~~á·• .• ~gyIl.a~lJi~p...
kos ~~W~~~J~-s~9r n~gxbbBe§~1I~~tl~~~!mI1,~.Z!s~~0~1}li~~~gyKis"ir19~osé, 'és~q()~
szor ~a~Rpbes~nYel,. mi~!:e~(~~~9&~i~~~~grn1~á~~. ;.c ............... 'J'" .• " \ . :•.....• }
1945·;'M\~~.:~.~·.~Rz~pl~!<91~.?fí.~. i~9Y~p~~:~~~,»~i1Y%;i,.~~.~!1y,~pi.• 8~ .•~~~~~tt.• á:l·~~?~
sorá9i~í, é.~:,·~~~~r,Sls~· .t~~~p:eI?;;,.·:~.~.~~11·'~n~!~~~r;~z~Aq~I1·· .• !~I1r.~p~l?~~.' n~1}l..jr~!l?:y?~f;·
GazsóFerenc . ·.~.~79~~~~.~ss~~~~~~er~r.fy~~~t~~JI~~~Q.~~;;~~e~pYs~g~.~P~'gyt~t~

kei például Budapesteri 50..:siernagyoblY'eséllyel volta'k'giuuiáziumi taíiulóK, mint· a
segédmunkás apák gyerekei (Gazsó 1971:32 és az 1970-es nép~PII1lálás~lapj~H)'
Az egyenlőtlenség természetesen nem akkora, mint a háború előtt,de.enD:eklegfőbb
oka~~\~()w. ;tc~zQe.I1halalmf,s~~a~zí(L~?:y~~~;Z~~l>f )~ .~()z~Rf,?kSt. q~etá~Ran.
Amedé.ljg): k~t-vilaghápP11Í.kQz,ött!ltgimIl~~itJ1Ui taIiUÍók· szánmhú$:l'ésI1arnJjnc

ezer.kR~Q~'Il1()~gQ~'~".·.'i(.-kÖz~~!~~~I«~0'g9nt~'·~~ffit~~f~í"~Xdic.···~~~~~~~t~~~B1r1~~i;\l~

-, a~~h.~~,z.19,7~2~.~ •. évfk8e.n.W~f.E?:?"'~~:~),.122;~~~t~ö~öt!L~.é~~~e~ • .~~~.:~~~j~~
ugy~~P~Y;i'·.•.~.~9~~pi~~~I~~~'Y~~.!~~gm~g~jáfó).' ~~.·.va,gyiS .é!~tt~~git·.~aó~ö-

zépis~o.~áR·a.;a,.~9zéBi~~?lás ·~R~~·:~0-;~?5·~o-.'};j~n· . . . . \.':.

..•. ". . . . :,.

.< .............. ;

'i' ...'

A . k?;i,~F~o.f:1i~~9~~#at~~·{e?Y~~?~~I1~~~~l;:.a.i~J?;~~. ~.~m·ál~.~*.• T~g··aziisl{~~~i~~:.

lainál·.r~.~á·~i~9~• ·.~H~J'r.·~?W .•~~,~~~p~W:1(~!·~1}tN~;.·,~~~lá~.,~á~~m~·;·~~~él1•.'~~~~1J1t
egy ~~B~p~.;tír~sp.T .• d~•. .Ile~.~w~;?:P::;.T.is~R~~R~~.~·~o~gJ~•. ~~~~~~g~~.~2rf~91
kezdve:egy(oTIna· esélye lett volna'to-vábt)isórsa"alhldilás~b3ri;:*égyen1őtlenség kö;..

vetke~R··ffil?Il1it·~~:··.·~§g)'·!ctil*IlBÖ~?"~.s~íiY~~'~~w~~g··~~~g~Iltf*'*~'is~oiaIH)vs~~

jobb .y!lWfk,~yé~~~.jR.,.~nté~én)'éB~· .~~z,§Ó!~I~~&f.I~70;B~~)1~0II};~Y:ea,g~sti·.•
háromIl~m.elitghnpéÍf.i1JlNtf1I1Jlmit . '1;f~~~I!a,;t~f.s~~~I~g~á~~;.s~er~~~, .•.•~s . ~ .• t~
Iálta, l1Qgy 'az' .elit gimnázi.umokoflÍ1·· aveiető. áliásúés "értelí;niségigyerekek aránya
50 %kömi.v?~~; • ~:~Zi~#.;~o~gqz()~é;p~cl~g'Jfi~~'~~?X·ű~ii~t~W(.•Atn~~~~Íi~• ~irl#áff~
mOÍ(b~éRl?~n.· f9~~ío/a; .• a•..;Y~~elg·.·~~~§~:l~. f~~el~~~~~;·~P~....gyer~*MI1~k .a,r~ya
20 % körüli, a fizikai dolgozó apál(~~~~f~f~.~k~?{.ro,,\,9R~.@a..~~?é.Í~?~:3.3) .
U &Y~.~9~.~wt.kQ~r~t •. is~()~~,:~J~gjá~·l!e~lelj11~~ltm~no~íWflt?.kijp~e.nt~s~• .tenIli,
de e~h.e~.•i!ta~iq~~,:;·a~.·.i~~olá}(·.· g?~~!~}~ ~WB~?~~g~t • . tey9'r~1?l"e~~nümX·.• f(f(ti . ·.sajno.s
nem. álJcr~~p~*~~~~?p1C.~~.,a~. . ~lm~1!i~~i~~.gt~9R~~••·~~f~n.·yi~~~éÍlé!tlI11J<l?~.• a~ ·~gye~. is-

elit.es

•

koláká(~9d.9I:tQl{ le~K1z:nrteM~-l?eV.!ail~~Rr,~z~ri~t.

.

l

•
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lék jelölt~jneg[kizárÓlagosana.fizikai pálYát;A~ásik'Y~gle~etasegédInunkás. szü~
lők képyiselik;>,ínindössze'15o/~uk szánja;;gyeIekét;csak:értelmiségi~ fés 36,' o/o'-uk
csak szel1~JJlipályára~(beleértve .azértelnriségitis)t,4?%el~vecsak vaIamilyen;fi.,
zikaipályátJát . elérhetőnek; . és 15 :0/0 ,szellemit.! vagy;;,fizikait.(Eerge~Láng",Kemény
1966(375).1
A pály~aspirádókn3kÍ.ez ajellegzetes:eltérése]llánso~atsejtet~b~ól,'hogyan;fog
alakulni.,agyerekek. s~:sa,;.pedigezek a .tör~~ések(r~~~ás\ll.~l~g-~é<optiIl}is~~,iés
úgy .t\íni~,;hogyjel~ntőseIFfelülértékelik;arlehetőségeké~é.s';l<ilát*§o~at. "Haugyanis
a vágya](atösszeh~s9n~í~jtik;amobilit~si és l?eisl\?lázá.si>a.ga.t0lcka,l;;akk0r aztJátjuk,
hogy a~a1óság(rosszabb'~~p:t~utat;J 97o?~enai~egéd$,1l~~s,~apák;gyerekeil11ég
a községi:igimnázi~mokb~lTiscsak\;a tanulóK;kilenci:százalékát~tettékiki, ,és' a; szak",.
középisk:olákban)se~nha.l~dtákilllega tanulók13:0/«*át((j-azsó·.:19í7;1:32,és i36)~ .•. Ezek~;
ből' az;i~k:ol~ztatási;arányokbóhnemigen~lehet36·%tO~3szel1~Il1i,foghll,kqzási ·arányt
elémi~'~@~is s*Yrült.:HlÍszié~ell<ésőbb, •.. az:d9~1I82o:es"Í~lr~teIR§I!:iIq.clerültj;h~gy
a segédIJ.1ulikásra.páK.gyerekeinrkmimlö~~:le.13~3;o/o-ws:zell~111i~O81aIk?z4sÚ ;(szeni~
ben a 36%-os vággyal), és mindössze;'~ 'sz~!Ílbema;aD:8(07o~,'Vággyal~;4~}o/~a;.ér~
telmis~§i(Vajdaés.~~~en~y 1.98li:281). Ez,p:J:sz~.ne~.aztjele1}ti,:ll?wapál~aaspi
rációknak,csak ~.harmaclaTealizálódott;'éhiszep:. eQb.en'éqz;TáQatban\nemcsak·.az.1963ban megkér9~~~~e~i~~lle~á,ci?JaV~~::~~~e?:gfa tenct,enciát jól jelzi. A kilencvenes

évek8e~1;vé~~e~·,J:!zsgá~~B'q~Qr,án'Jt.~~c~a::f~~~n.J·me,~~1~pítp:~él?",p:?:~?,,(l.J.~r~~~a~f1s
évek111~~:0~i~teleiP:.t~fJ§e~~qW~111Ká$8k kg~~~8n fe}~f8§~dőne~~~~~,(ij~~~e,[rheÍő-

dést figyelhetüllk meg;' (Haicsa.199.5:·31).· .'
•• .....
." ,. 'J,');:')"';':";' .... ; •••
Apályaaspitáfiókat ter~észetes~~,nemcs*az egy~~' emberek (szülő v~~gyeI~k)
döntései•. befol)T~f)Olják,.·ll~~m tÖbljgenerá?iBfátíve,\ő;folyamat. ~.t,;~?}t~~·r~t~g;~~
dés:vi~sgálatbél~.lehetőf)égyolt .aira,; hogy:a' .nagyap~loglaIko~.§~:ti~~ ll~el~e,vegyék (Fergé-Lárig:;Kemény 1966). ..
.
.
".

Milyenpály~~~ szánják~ij szülők,y~olásiYerlrt(!~eilwt II nagy~R~!!!~.~ÉCflécll~~;:

csoportja
szerint
(%).~á
csak 'értelmiségipályákválasztásq/l,bgrl1hgS(IrabtIn<
.
'. :. ,
-;.: ',',,' ('.
_ "', ." ".,' ' ;
.
,".',
t,i:- ".: :) , •...:' "
'~,_:

i
Két generációlT)unkajelleg':,
csop(j.~ja
....

ség,i

Nagyapa és apa vezető,.értelmiségi
Nagyapa egyéb szell.- apa v13zlért.
Nagyapa fizikai ~ apa vezető/értelm.
Nagyapa és apa egyéb szell.
.... i
NagyaRa yez/ért. -apa e{]yéb szeltémi!
Nagyapa fizikai - c:ma:Elgyéb szell.
i
Nagyapa véz/ért.~~ap~ fizikai. . i
Nagyapa egyébszell!~ apa fizikai· ;
Nagyapaés apa fizikai
;

Nagy,,!p~.~.~~p~;mg-if);z/:.;,

.J. . . . •

Csak.

~: értelml~

u

86;4
68,2
61,5
61;2
57.1
50,8

45;5
33;8'
22,1

l.~9,3.

Nagyapa 'm(J,-i~z,"apa=,~Elgedm'unkás ;15;.7
NagyapaneriLmg~ifiz.~.;apa.;>.egedm;; ':,11 ,l~

';.(~·:,-_:>'<::i'\" .J,"';"" ..,' ,•.

:~ ,.<

Csak. SzeIlEltllL.. SzeUemi
Csá'\t'iÍ' sé.rlÍli- '''Csak
(bánTji)' ésnerTl ésmg-i nem mg-i
iye~."mg~i
szellemi ' ,mg-ifiz.' fizikai
fizikai
fiziKai' fizikai
pályára szánják a szülők iskolás9Y~rmekeiker; .
f3,$':5.,1: ' 0 , 0 . ,,'OiO" '::Oi()
'00'
25,8
3,0
0,0
·,,3,0
0,0,
21,4
7,1
0,4
8,7
O;P ,..... 0,8.
,'0,0
16,4
3,0
0,0
19,4
0,0
0;0
33,3
0,0
0,09,Ei. . 0 ; 0
'0;0;
24,9
7,9
0,0
15,8·
o~a
36,4'
9,f'
O,O.~;j
10:0
"'OiO
1;4'
24,3
9,5
1,429,7
0,0
2,3
21,6
13,4
0,6
37,9
1,5
6,4
18;617,3
0,6~8,8. ,"
3,3
1,4
21 ;T'
14,5
0;9
,J 44;1'"
. .1;2;
0,0
2(),81A,2
':0;0, i?f.?;
,1,4

'oio

n

•.

'7cq.r·;

(Forrás:Eei:g~4.xíng,,4emény számított adatai; 19~6lp..J

előbb~;t~~i~;i~~1;egy szt~oní·~Sa~9~~tk~~~tesirelld~zetb9~tak()~';~.·.:Lát~at9"

Az
.•
hogy a gyerek •(harmadik geller:áció}mUyájáyal,~~pss()Ja!o~.~!}.<épz:,~l~. ~el<'.. első,~prPaJ1
az apa (második generáció) mtiIIka.jen~g,:,c~Qpql1j~t~J;mg.g~gel<:'iNsz:ep:(l,ra.tlgs~m.(;J"
ső három helyét a vezető és/vagy értelmiségi apákfoglaIják el, a következő három
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helyet azegyébszellemüf()glalk0zású(iPál.(, s az 'utolsó. hármat a fizilqlifoglalkozá·
súak. De nem;hatásmélküli,az'első~~Ileráció főgla]kQ~sasem.Azapák hárJnás
csoportjain.belüla~a~apák,foglalk()zás~,rend~zi's?rba"a.'~armadik(a.gyerek)ge~

nerációvalkapcsolatospályaaspir,ációka,t:!<trrinda vez~tŐ/éItelmiségi, . mindazegyéb
szellemi, mind a" fizikaiap~háfmas 5~~~ortjain?~lül,a.zónos 'a sor~end.,'A legmagasabbazaráJ1y,av~:l~tő/ért~~1J1iségi:;~~~apák,.es~teb~n".eZtkövetik, az' egyéb ,szellemi, majd;afizil<a,if~g~Wko~,súnagy~pál<. "'. ' ":;,',, , ! ",'
A táblázatutolsQ/;elkülönít~tt,három(~.Qraa, fo~~alk0zá,shhierarchiaalsó régiój4t
részletezi~. ésérdekesi:adalékotszolgálta,t:a"falusi~~árosi}e~ékkülönbségekhez.,',(rgy

tűnik, hogy ~gy tisz~á~Jfal~§i'i(}Jaras~i»háttér~i·a.llaw.i~ból azonpsművelődési
esélyhián~ok ellen~r:~bizt~s~~~ s~ellt?1J1ivagys~rk?lc~itartást ,ad~;llli!lt •akár az
olyan, aholnláI" cs·ak·a.~'első~e.Il~rá5ió.,~~I~si., AJ).71l1i~~.:z;ggazdaságifiz.ikai foglal~

kozású nagyapák,éssegédmluikás apá}(:.teremtette,'lrulfi:fr41ismiliőpedig,már való..
színűlegallln1l?:l1i1rlódáshpz~l~köz:h:~.~z ,helyezke~~~iéta, rangsoI\' végén. Hason.~
ló háromgene~áció~ táqlá~t?ti(l mi,yi~§&álatu11ka~at~l1óljs tudtunk alkotni, bár
nem a, foglalkoiás;l;ianem' az iskolai végzettség< siennt.
Közép!okúiskold,yiílasztasaazapaiivonalkél'generac'iója szerint,,1997
Az apain~~ya~~é,s~{~pal~()~~t.

iSkolaivégzéttsége .", " 'i ",9iínn;

6oszt.
giMn~

oszt. .'

4
szakkö: szakri'IUrIgimn~ 'zépi~1<8Ia kásképiő

Nagyapa.felsőfokÚ,

és
apa felsőfokú
L:20;~
2~h2
apa érett~~gh"
lQ,51 P;5
apa szakIlJHI1~~~~e,P.t9'i.l.;?:;<q,();

l. . . .

41;0'14;8
24,8 .
4:3,7.

3;8
9,5 •.,

0,0
1iO.

26;:3';.

44JO ,

28;,1

19,0
7,7
,., 1;1,..

44,7
22,~

20,2
54,~.

2,4
1,2
7,11,3
33,7
2;2

22,6

35,7
23;2
24,9
45;1
16,0.47,6

,1,8,

.. 9P'~.~:.g:..'!.~gY,~~~~~~.I?~ ...........L...~9J~ ..........~~ ..f~.i..........1.:f~.~ .......... JQ.!.é?..............~.!.~ ..,............ 9..f~ ..:.....
Nagyapa érettségi, és
l
apa felsőfokú
apa éretts~gi....
apa szakmlJ!'Ikél~k$Rzft

i 12,5
i ...6,5

Nagyapa ~zakmünkás
apa felsőf()@
apa éretts~gi
apa szakl'riullk~s~ép:.!:éj

i

Nagyapa 80. vagy kevesebb
apa felsőfqkú
apa érettségi
apa szakrriLJnkásképZ9
apa 8. o. vagy kevesebb

i

i " ?;~:
1.8,~
42,3
.. 9P'~.~:.g:..'!.~gy..~~~~§~.I?~ ...........l... :.9..~~; ......... J . .f~:; ..........?J~..............?f.é?:: ............. ~.. !.~ ............... 9..~~ ....... .

r:15,:3

l

7;2

19;:3..

i . 2,59,1

2,1
11,1
27,1

1,1

0,3
1,7

.. 9P'~.~:.g:..'!.~gy..~~~~~~.I?~." ....... ,L ......QJq ............ 9}.Q., .......... ~}.~:" ......... ~Q!Q...............~~!~••••••••••••••••?I:t .... ;.,

At/ag

1

i
l

L

18;~

9;7
6,1
1,3
1,8

. 0,9

5,9

8,6

8,3
3,4

36;5
23,3
13,p

31;8
52,4

3,2

SO;7.

28,3
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Az utolsó tábl<ÍZ2tból ~ fflutati§' mutanq{s. - ugy~az<\.Jlierarchilru$rendbontaJ<()
zik ki, mint az utól'sóelőttiből., Elsősorban az apaiskolai\végzettségedifferenciálja
a gyerekek iskolaválasztását, ám ezehbelül a nagyapa iskolai végzettsége állítja be
a végső sorrendet.Af~lsőf9k,úvégzetts~~apák gy~r~keilllinden iskolai végzettségű nagyapá#á1a legItagyolJlJ rarányba.!lIJ1ennek 'gimnáziumba, deezaz.arány úgy
csökken,' ahogyanánagyapákiskolalvégzettségecsökken;; És ez a' tendencia az iskolai végzettségek tnihdegyik lépcsőj énél me~elenik.
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Megint csak utalni kell arra, hogy nem speciálisan magyar, hanem általános jevan szó. Kísérteties pontossággal ugyanerre az eredményre jutott vizsgálatai során Bourdieu is: " ... azonos társadalmi hely~e,Jií,mlgyapa esetén az ismeretszint annál magasabb, minél magasabb az apa társadalmi helyzete, illetve azonos
társadalmi helyzetű apa esetén a nagyapa helyzete is hierarchizálj a az ismeretszintet. Így ~lkuIturálódási folyamat lassúsága következtében azok a finom különb ségek,amel)T~k~attólfüggnek, hogy milyen régre nyúlnaksissza a kultúra elsajátításának lelletgsegei" továbbra is megkülönböztetik azokat;aIak a társadalmi érvényesülés, sőtViaz<Ískolai. tanulmányi eredmények tekintetébeR is látszólag. egyenlők. A
kulturáliSi.nemességnek is megvannak a maga ősiségiJokozatai"(Bourdieu 1967:
lenségről
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