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 ta��lmá�y1 célja az 1989 �tá� kialak�lt er�élyi társa�almi str�ktúra �éhá�y sajátosságára 
rávilágíta�i, külö�ös teki�tettel az er�élyi magyarság helyzetére. Az er�élyi posztszocialista társa�
�alomszerkezet háttere egy olya� sajátos törté�elmi folyamat ere�mé�ye, amelybe� az et�icitás 
szelektív szerepet játszott a társa�almi pozíciók megszerzésébe�. K�tatási cél��k a pozíciószer�
zés elemzése, így a társa�almi mobilitás et�ikai sajátosságai�ak és a társa�almi repro��kció jel�
lemzői�ek a vizsgálata volt. Ehhez viszo�t értelmez�i kell azt a társa�almi teret, amibe� a moz�Ehhez viszo�t értelmez�i kell azt a társa�almi teret, amibe� a moz�
gásokat be akarj�k azo�osíta�i – erre teszü�k kísérletet ebbe� a ta��lmá�yba�. A�élkül, hogyA�élkül, hogy 
a jele�ség törté�elmi �ime�zióira részletese� kitér�é�k, megjegyezzük, hogy ismert té�y, hogy 
a még két világháború között is, �e ere�e��őe� még i�kább azelőtt, az er�élyi magyarok a ro�
má�okhoz képest felülrepreze�táltak voltak a középosztályi kategóriáko� belül, külö�öse� az ér�
telmiségi foglalkozásúak, kisiparosok és �agybirtokosok körébe�. E korszak et�ik�mspecifik�sE korszak et�ik�mspecifik�s 
társa�alomstr�ktúráját a mai Romá�ia régiói szeri�t legújabba� Livezea�� (1995) foglalta össze.  
A két világháború között a magyarok str�kt�rális eltérései folyamatosa� csökke�tek, két fő té�
�yező hatására: egyrészt a magyarok hatalmi elő�yei�ek megszű�ésével új lehetőségek alak�ltak 
ki a többi et�ik�m számára, másrészt pe�ig a romá� állam et�oce�trik�s társa�alomfejlesztő 
politikájá�ak hatására, amely külö�öse� a hivatal�oki középosztály és az értelmiség romá�ok 
javára törté�ő alakítását és bővítését ere�mé�yezte. Barkley szeri�t (2000:516) mi�� Magyaror�
szág, mi�� pe�ig Romá�ia �acio�alista személyzetpolitikát folyatott, Romá�iába� pe�ig ezt kü�
lö�öse� a �em romá� �emzetiségűek eltávolításával érték el, míg Magyarországo� a mobilitás 
előfeltétele a magyarságba való asszimiláció volt2. Bár ezzel a kijele�téssel csak részbe� t����k 
egyetérte�i, mert végül mi�két állam hasz�álta mi��két mó�szert a kisebbségeivel szembe�; 
mi��e�esetre fo�tos, hogy a jele�séget a �emzetközi szakiro�alomba� is jegyezték.

A komm��ista re��szer társa�alomszerkezetéről és et�ik�mspecifik�s mobilitási viszo�yairól 
ige� kevés k�tatás készült, és �i�cs átfogó jellegű Az 1990�be� „megörökölt” társa�alomszerke�
zetből láthatj�k, hogy a komm��izm�s máso�ik korszakába�, amelyet Cea��esc���iktatúrá�ak 
is �evezü�k, az új társa�alomszerkezet alak�lásába� az et�ikai szempo�tok egyre i�kább sze�
repet kaptak. Ez külö�öse� a vezető réteg rekr�tációjába� és a felsőoktatási politikába� érhető 
tette�. A romá� komm��ista hatalom általába� átfogóa� elle�őrizte a társa�almi mobilitási fo�
lyamatokat és a kisebbségek esetébe� ez az elle�őrzés i�eológiailag is fo�tos eleme volt a romá� 
�emzetpolitiká�ak. Ez bizo�yos fokú margi�alizációt is jele�tett, ami elsősorba� a hatalom 
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1. A ta��lmá�y megírásához és végső formájá�ak kialakításához �yújtott segítségükért köszö�ettel tartozom Ro�
tari� Traia��ak és Horváth Istvá��ak.
2. „Both H��gary a�� Roma�ia were �atio�alisi�g states, b�t their paths �iffere�. H��gary ha� Magyarise� by 
ope�i�g the �oors to those willi�g to become H��garia� […] Roma�ia Roma�ise� by […] p�rgi�g �o��Roma�
�ia�s from their positio�s.”
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gyakorlásához közvetle�ül kapcsoló�ó közigazgatás területé� �yilvá��lt meg fokozottabba�, és 
külföl�i elemzők jelezték már a hetve�es évekbe� (pl. Gilberg, 1974). A margi�alizációs folya�
mat o�avezetett, hogy az 1989�es for��lat �tá�, az 1992�es �épszámlálás a�atai alapjá� a romá�
�iai magyarok mi��össze 3,6 százaléka re��elkezett felsőfokú végzettséggel, míg az országos 
ará�y 5,1 százalék volt. Varga E. Árpá� összefoglalta, hogy az 1992�es �épszámlálás szeri�t a 
külö�böző foglalkozások körébe� mekkora a magyarok ará�ya. A gaz�aságilag aktív �épessé�
ge� belül a magyarok ará�ya 6,7 százalék, ezzel szembe� az államigazgatási vezetők 5,1, a gaz�a�
sági vezetők 5,59 százaléka magyar, ám ez 1989�be� mi��e� bizo��yal még jóval alacso�yabb 
volt. Az értelmiségi foglalkozásúak közül a magyarok ará�ya a pe�agóg�sok (6,1 százalék) és 
az orvosok (6,7) körébe� kielégítő, mert ezek �tá�pótlásáról az egyetemek a leghosszabb i�e�
ig t��tak a komm��izm�sba� is go��osko��i, sokáig a�ya�yelvi képzésbe�. (Varga E, 1998:
274�275). Külö�öse� al�lrepreze�táltak a magyarok a jogászok (3,1 százalék és a közgaz�ászok 
(2,4 százalék) körébe�. A köztisztviselők 6,55 százaléka magyar, ez �agyjából az aktív �épesség 
átlagát közelíti, ám �gya�csak �em relevá�s már 1989�re, mert a közbe� kialak�lt a helyi ö��
kormá�yzat kez�eti formáiba� a magyarlakta régiókba� a személyzetet is a helyi �emzetiségi 
ará�yokhoz igazították, és a magyarok ará�ya 1990 elejétől kez�ve �öveke�ett; így a po�tos 
89�es et�ikai str�kt�rális viszo�yokat �i�cs mó���kba� po�tosabba� megismer�i. Több elem�
ző jelzi viszo�t, hogy külö�öse� a 70�es évek közepétől a helyi magyar eliteket margi�alizálták, 
és a „legtöbb k�lcspozíciót a helyi közigazgatásba� helyi romá�okkal töltötték be (B�gajszki, 
1995:200, lás� még Gallagher, 1999:232).

A felsőfokú végzettséggel re��elkezők körébe� a magyarok egyébké�t már a 70�es évekig is 
e�yhe hátrá�yba� voltak. 1956�ba� a 8 éves és i�ősebb össz�épesség 1,3 százaléká�ak, míg a 
magyarok cs�pá� 1 százaléká�ak volt egyetemi végzettsége. Az 1966�os �épszámláláskor 2,2 
százalékhoz képest 1,5, 1992�be� pe�ig, mi�t látt�k, 1,5 százalékkal va��ak kevesebbe� a ma�
gyarok a romá�okhoz képest a felsőfokú végzettséggel re��elkezők ará�yát teki�tve (lás� még 
Gilberg, 1974:141, Horváth, 2002:82). A középfokú végzettséggel re��elkezők körébe� is e�y�
hé� al�lrepreze�táltak a magyarok, ám ez főleg az 1985 óta tartó jele�tős kivá��orlás ere�mé�
�ye, hisze� Horváth kim�tatta, hogy az érettségizők körébe� még e�yhé� felülrepreze�táltak 
a magyarok (Horváth, 1995)

Az 1990�től kez�ő�ő új társa�almi, politikai és gaz�asági kör�yezetbe� a t�laj�o� szerkeze�
té�ek, általába� a társa�almi szerkezet átalak�lásába� a posztkomm��ista társa�almakba� az 
egyik legfo�tosabb stratégiát a politikai�kapcsolati tőké�ek gaz�asági tőkévé való átko�vertálá�
sa jele�tette, �e igazá� sikeresek azok a rétegek voltak, amelyek a politikai/kapcsolati tőkéjük 
mellett jele�tős k�lt�rális tőkével is bírtak (Eyal, Szelé�yi, Tow�sley, 1998). A fe�ti a�atok és 
az előbbi szerzők megállapításai ige� közel áll�ak egy 1997�es k�tatás ere�mé�yei alapjá�, az is�
kolai mobilitásról szóló megállapítás��khoz. Eszeri�t a posztszocialista korszak elejé� a szülők 
társa�almi helyét két té�yező határozta meg: a hatalmi pozíció és a k�lt�rális javakkal való el�
látottság (Veres, 1998). Az előbbiekbe� említett szerzők megállapításaiból kii���lva elmo��ha�
tó, hogy a magyarok sajátos helyzetét a re��szerváltás sorá� kialak�ló társa�alomszerkezetbe� 
két fő té�yező határozta meg: általába� alacso�yabb a k�lt�rális tőke (a �iplomások ará�ya) és 
meglévő �iplomások sajátos helyzete. Azok a �iplomások, akik �em vá��oroltak külföl�re, azok 
kevésbé voltak stratégik�sa� helyezke�ve, vagyis kevésbé voltak jele� egyrészt a jól „kamatozó” 
foglalkozáskategóriákba� (jogászok és a közgaz�ászok), valami�t e�yhé� al�lrepreze�táltak vol�
tak az államigazgatásba�, a vállalatok vezetésébe� a romá�okhoz képest. 
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A társa�alom szerkezetéről a társa�almi rétegző�és külö�böző m�tatókkal törté�ő elemzése 
alkot képet. Ilye� m�tatók pél�á�l a foglalkozás, az iskolai végzettség, az a�yagi helyzet, a jö�
ve�elem, más szavakkal a k�lt�rális, a társa�almi vagy kapcsolati tőke. Meg kell viszo�t jegyez�
�i, hogy a saját és a csoportos k�tatásai�k �em cs�pá� kimo��otta� a társa�almi str�ktúra 
k�tatására irá�y�ltak. Ezért a felhasz�ált a�atbázisok esetszáma �em elég �agy, így a sokértékű 
rétegváltozók, skálák hibaszázaléka �agyobb. Más e�rópai országok társa�almi str�ktúra�k��
tatásai �agy mi�ták vizsgálata alapjá� törté�tek, valami�t több főelemzési� és ko�trollváltozó 
hasz�álatával3 

A felhasz�ált empirik�s a�atok forrásai a következők:
1. A „Kárpát me�e�ce k�tatás” projekt a�atbázisa, amelyik a következő mi�ták alapjá� ké�

szült: Er�ély 16 év feletti lakosságát repreze�táló, 1841 személyes mi�ta, amely egy, a magyar 
lakosság jellegzetességeit elemző 1126 személyes (felülrepreze�tált) almi�tából, és egy 715 sze�
mélyes romá� almi�tából tevő�ött össze. Az a�atfelvételre 1997. �ovemberébe� került sor. A 
k�tatás fő témái az et�ikai sztereotípiák, �emzeti i�e�titás és a�yagi helyzet. A k�tatás szerve�
zői az ELTE Szociológia I�tézet Kisebbségt��omá�yi ta�széke, a BBTE Szociológia Ta�széke 
valami�t az Et�ik�mközi Viszo�yok Er�élyi K�tatóközpo�tja (CCRIT4).

2. A CCRIT keretébe� végzett mérés az er�élyi magyarság társa�almi�gaz�asági helyzetéről 
és politikai attitű�jeiről, amely�ek alapsokasága az er�élyi magyar a�ya�yelvű lakosság, 1182�
es mi�tájú. Az a�atfelvételre 1999 febr�árjába� került sor. Az elemzés fő témái: az et�ikai és 
politikai attitű�ök, a társa�almi szerkezet és az a�yagi helyzet. 

Mi��két esetbe� a többlépcsős, rétegzett mi�tavételt hasz�ált�k.
3. A hivatalos statisztikai a�atok a romá�iai Országos Statisztikai I�tézettől származ�ak.

Ismeretes, hogy 1989 �ecember �tá�i romá� társa�alom szerkezeti változásait, és eze� belül 
a romá�iai magyarokat éri�tő, az elmúlt évtize�ekbe� törté�t átre��ező�ések hatásait �em ele�
mezték kimerítőe� és elégséges mó�o�. A Közvélemé�y�k�tatási „Barométer�sorozat” a�atbázi�
sai�, e ta��lmá�yba� felhasz�álthoz haso�ló empirik�s a�atok segítségével a k�tatók külö�féle 
i��ikátorok alapjá� rövi�e� elemezték a középosztály helyzetét és számará�yát. Bár az ö�beso�
rolás révé� a lakosság többsége alsó�közép és középosztálybeli�ek teki�ti magát, a jöve�elmi 
és más a�atok alapjá� eze� kategóriák ará�ya mi��össze tíz százalék. Ám ez a �efi�íció elsősor�
ba� a gaz�asági középosztályt akarja megraga��i, külö�öse� a gaz�asági tőkével �efi�iálható 
kritéri�mokkal, így az ere�mé�yek érvé�yes�ek teki�thetők. Másik ta��lmá�y�k a re��szer�
váltás előtti komm��ista elit repro��kciójá�ak kér�ését vizsgálja, arra a következtetésre j�tva, 
hogy a ma vezető f��kciót betöltők többsége (63 százalék) 1989�ig is vezető f��kciót töltött 
be, bár a Barométer�sorozat operacio�alizálásaiba� mi��e�ki vezető�ek számított, aki�ek leg�
alább három beosztottja volt. Ezzel együtt a megállapítás lé�yegével egyetértü�k. Logisztik�s 

3. 2001�be� a Soros Alapítvá�y támogatásával készült egy közvélemé�y�k�tatás (kia�vá�yá�ak a címe: „Barome�
tr� �e Opi�ie P�blică”, azaz a „Közvélemé�y Barométere”), amely több, mi�t 1700�as mi�ta alapjá� mér, és amely 
részbe� a rétegző�ési problémákkal is foglalkozik, ám ez az er�élyi viszo�yok megraga�ására még a��yira sem al�
kalmas mi�t a mi mérései�k.
4. Ce�tr�l �e Cercetari �e Relaţii I�teret�ice �i� Tra�silva�ia (CCRIT), BBTE, Kolozsvár
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regresszióval kim�tatták, hogy az iskolázottsági szi�t�él fo�tosabb, hogy 1989 előtt is vezető 
f��kciót töltött be (Berevoesc� és mtsai 1999:240�252). Ez az a�at összecse�g az Eyal, Szelé�yi, 
Tow�sley tételével (2001:12), miszeri�t Közép�E�rópába� a re��szerváltás �tá� a régi elit azo� 
része t��ta megőriz�i a társa�almi pozícióját a régi politikai tőke ko�verziója által, amely�ek 
k�lt�rális tőkéje is számottevő volt.

A komm��ista korszakba� a�yagi és, valamilye� mértékbe�, életviteli homoge�izálás törté�t, 
�e �em abba� a mértékbe�, ami�t ezt i�eológiailag szorgalmazták. Az�tá� pe�ig, 1990 óta a 
piacgaz�aságra való áttérés sorá� fokozó�ott a társa�almi �iffere�ciáló�ás is. Ebből a szempo�t�
ból a kii���lópo�t��k az a Kolosi Tamás�féle megközelítésmó�, miszeri�t a két �agy társa�a�
lomszervező erő, a re�isztribúció és a piac és e��ek a két erő�ek az egymáshoz viszo�yított ará�
�ya határozza meg a mo�er� társa�almi formációt (Kolosi, 2000:33). Eze� társa�alomszervező 
erők ará�yait több i��ikátorral lehet mér�i. Az egyik a br�ttó hazai termék megtermelésé�ek 
forrása. Az 1990�es évekbe� �gya�is Romá�iába� az állami szektor és a magá�szektor egymás 
mellett létezett, és bár próbálták az állami t�laj�o�ú vállalatokat is piaci szempo�tok szeri�t 
műkö�tet�i, valójába� az állami re�isztribúció ere�mé�yeké�t t��tak túlél�i. A 2000. évbe� 
Romá�ia GDP�jé�ek 65 százaléka a magá�szektorból származik, így a k�tatásai�k i�őpo�tjá�
ba� – 1997 és 1999�be� – bille�t át a társa�alom szerkezete a piaci té�yezők hatáskörébe, bár a 
re�isztribúció�ak még �agyobb szerepe volt, mi�t a korabeli Magyarországo�, ahol 2000�be� a 
GDP 85 százaléka származik a magá�szektorból (forrás: CESTAT, 2001). Egy másik i��ikátor 
lehet a m��kahelyek besorolása szeri�ti eloszlás, amelyre a továbbiakba� kerítü�k sort.

A társa�almi str�ktúra foglakozási ol�alról való megraga�ásához a R. Erikso� és J. H. 
Gol�thorpe (1992) által ki�olgozott rétegző�ési mo�ellt választott�k, amely segítségével jól 
meg lehet közelíte�i a helyi mobilitási viszo�yokat is. Felmerült a Ferge Zs�zsa�féle m��kajelleg�
csoportok hasz�álata is (Ferge, 1973), �e egyrészt a külö�böző m��káskategóriák szétválasztása 
�ehézségekbe ütközik, továbbá a beta�ított� és segé�m��kások kategóriái ará�ytala��l kiseb�
bek a többi réteg�él, a k�tatás sorá� �em volt elég számú eset belőlük ahhoz, hogy a statisztikai 
elemzés sorá� külö� kategóriaké�t kezelhessük őket.

Erikso� és Gol�thorpe szeri�t két hagyomá�y létezik a társa�almi szerkezet értelmezésébe�. 
Az első az osztálystr�ktúrára vo�atkozik, mikor a mobilitás eze� belül �yilvá��l meg, a máso
dik hagyomá�yt pe�ig a társa�almi hierarchia fogalmával törté�ő megközelítés jele�ti. Az első 
hagyomá�y szeri�t a rétegző�és a személyek társa�almi pozíciókba való besorolása útjá� törté�
�ik, míg a máso�ik para�igmába� a személyeket külö�böző kritéri�mok szeri�t (presztízs, stá�
t�s, gaz�asági erőforrás) ra�gsorolják csoportokba, illetve társa�almi rétegekbe. A szerzők az 
első hagyomá�y mellett �ö�töttek, megfelelőbb�ek tartva az által�k megközelített problémák 
megol�ására. Úgy vélik, a teki�tély alapjá� leírható társa�almi hierarchia hasz�álatá�ak az hát�
rá�ya, hogy gyakra� egyes foglalkozások haso�ló társa�almi teki�téllyel bír�ak, mégis a m��ka�
megosztásba� elfoglalt helyük szeri�t külö�bözőek lehet�ek, így �ehézzé, sőt lehetetle��é válik 
az ilye� heterogé� társa�almi kategóriák jellegzetességei�ek bem�tatása (Erikso�, Gol�thorpe, 
1992:28�30). A klasszik�s megközelítés hátrá�ya a társa�almi mobilitás elemzésekor �erül ki, 
mert a társa�almi térbe� való mozgás irá�ya �em határozható meg olya� po�tossággal, mi�t 
egy hierarchia eseté�. 

Mi��ezek elle�ére a szerzők �em feltétle�ül teki�tik valós társa�almi csoportok�ak a mo�ell�
jükbe foglalt rétegeket vagy társa�almi osztályokat, ha�em elméleti�meto�ológiai szerkezetek�
�ek, melyek azo�ba� mag�kba foglal�ak stát�sokat vagy valamilye� haso�ló t�laj�o�ságokkal 
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és képességekkel re��elkező személyeket, és ezeket a pozíciókat ra�gsorolják presztízs vagy jöve�
�elem szeri�t. Ezt a szemléletet követjük mi is az elemzés sorá�. 

Erikso� és Gol�thorpe társa�almi osztálysémája több szi�tből áll. Az általá�os szi�t egy egy�
szerű séma, ami �em más, mi�t Marx és Weber sémái�ak szi�tetik�s változata:

1. m��kaa�ók vagy t�laj�o�osok, akik mások m��káját veszik meg;
2. ö�álló magá�vállalkozók, akik�ek sem m��kaa�ój�k, sem alkalmazottj�k �i�cs;
3. alkalmazottak, kik ela�ják m��kaerejüket, így részbe� m��kaa�ój�k hatalmába j�t�ak.

Mégis, miért mó�os�l a többi szi�te� a séma olya� értelembe�, hogy a munkaadó kategóriája 
�em jele�ik meg egyértelműe�? Azért, mert még az 1920�as évektől kez�ve az iparoso�ott tár�
sa�alomba� a magá�� és közt�laj�o� egyre i�kább testületivé vált, így a fő m��kaa�ók i�kább 
a szervezetek lettek a személyekkel szembe�; aztá� láthatóa� megváltozott a m��kaa�ók és az 
alkalmazottak közötti viszo�y, elsősorba� a m��kaa�ói szervezetek bürokratizálása sorá�. Hoz�
zátehetjük, hogy a szocializm�s �tá�i társa�almakba� a m��káltatói mi�őség egyre i�kább tár�
sas és bürokratik�s mó�o� jele�tkezik a elterje�t közt�laj�o� és e��ek privatizációs mó�ozatai 
miatt. Ki�erül, hogy a �agyt�laj�o�osok �gya�abba a kapcsolati és ér�ekre��szerbe tartoz�ak 
akárcsak a vezető tisztségviselők és me�e�zserek, akik az által�k vezetett bürokratik�s re��szer 
a�ta befolyásos hatalommal bír�ak. A mo�ell következő szi�tje öt osztályt tartalmaz. A mo�ell 
legjobba� hasz�álható szi�tje a hét osztályt tartalmazó formája.

I+II. Szolgáltatások osztálya: hivatal�okok, tisztségviselők, me�e�zserek és igazgatók; tech�
�okraták, a �em fizikai �olgozók felügyelői;

III. R�ti�m��kát végző �em fizikai �olgozók: r�ti� �em fizikai m��kára alkalmazottak köz�
igazgatásba� és kereske�elembe�, ela�ói személyzet, más beosztott �olgozók a szolgáltatások 
teré�;

IV.a+b Kispolgárság: kisvállalkozók és alkalmazottal re��elkező, illetve �em re��elkező kis�
iparosok;

IV.c Föl�művelők, kis föl�t�laj�o�osok és más első szektorba� �olgozó vállalkozó;
V+VI. Képesített szakm��kások: alacso�yabb ra�gú tech�ik�sok, fizikai �olgozók felügyelői, 

szakm��kások;
VII.a Szakképzetle� m��kások, beta�ított, illetve segé�m��kások (�em föl�művelők);
VII.b Föl�művelők: mezőgaz�asági m��kások vagy más tevéke�ység az első szektorba�;
A séma a 11 réteges formája a legrészletesebb. Az Erikso��Gol�thorpe séma egy fo�tos té�ye�

ző� alapszik, éspe�ig azo� a té�ye�, hogy az �tóbbi évtize�ekbe� �iverzifikáló�tak az alkalma�
zottá válás mó�ozatai és a betölthető pozíciók, mi�� az alkalmazóké, mi�� a m��kaa�óké. El�
terje�t a m��kaa�ó és az alkalmazott közötti megegyezés alapjá� kötött szolgáltatási szerző�és, 
a hagyomá�yos m��kaszerző�és rovására5. Ez a m��kaviszo�yi forma gye�gébb, r�galmasabb, 
általába� rövi�ebb, viszo�t re��szeri�t a szolgálattevő külö�leges ismeretek t�laj�o�ába kell 
hogy legye�, és saját felelősségére cselekszik. A első két osztályba� ez a m��kaviszo�yi forma 
�omi�ál, ezért �evezik a szerzők a hétréteges változatba� a „szolgáltatások osztályá�ak”. Ahogy 
lefele hala���k e társa�almi létrá�, egyre ritkábba� találkoz��k ezzel a m��kaviszo��yal.

5. Romá�iába� a m��kavállalóval kötött „szolgáltatói szerző�és” i�eigle�es, máso�állás�szerű m��kavállalást je�
le�t, kö��yebbe� felbo�tható, a m��káltató számára olcsóbb megol�ás (a szerkesztő megjegyzése).
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Egy másik hasz�álható mo�ell a mobilitás jele�ségé�ek operacio�alizálására Bo�r�ie� ismert 
bővített tőke� és rétegző�ési elmélete. (A társa�alom külö�böző rétegei�ek repro��kciója az ér�
�ek� és ko�k�re�cia harcba� törté�ik . E harc eszközei a gaz�asági, k�lt�rális és társa�almi tő�
kék . A külö�böző tőkeformák bizo�yos határok között kölcsö�öse� ko�vertálhatók; Bo�r�ie�, 
1997).

A továbbiakba� kibővítjük a társa�almi tőke fogalmát a Gra�ovetter�féle kapcsolathálók fo�
galmával. Gra�ovetter k�tatásai által kim�tatta (1973, 1974), hogy a�ott körülmé�yek között 
a jó m��kahelyhez, álláshoz való hozzáj�tásba� a szoros (erős) kapcsolatokhoz képest hatéko�
�yabbak azok a laza szálak, ismeretségek amelyek mi�tegy összekötik az egyé�eket azokkal 
az i�tézmé�yekkel és magas társa�almi�gaz�asági stát�sszal re��elkező személyekkel, akikre 
szükségük lehet céljaik elérésébe�, és az „erős” kötésű kapcsolataik �em a��ak erre lehetőséget. 
Bo�r�ie� elmélete alapjá� empirik�s mo�ellt is ki�olgozt��k a stát�smegszerzésbe� szerepet 
játszó tőkeformák súlyá�ak mérésére. 

A foglalkozásra alapozott rétegséma er�élyi releva�ciájá�ak felfe�ezésébe� megerősített be��
�ü�ket az, hogy egyrészt Magyarországo� – A��orka szeri�t (1997) – az egyik legi�kább bevált 
eljárás rétegző�ési mo�ell a csalá�fő foglalkozására épül, másrészt D��ca� amerikai vizsgálatok 
alapjá� megállapította (i�ézi Cherkao�i, 1992:127), hogy a foglalkozási hierarchia magába fog�
lalja az iskolázottsági szi�tek hierarchiáját is, az aktív amerikai férfiak esetébe�, és feltételeztük, 
hogy ez �ál��k is így va�.

A modell alkalmazása Erdélyben

Ahhoz, hogy az er�élyi helyzetre alkalmazhass�k az Erikso� és Gol�thorpe társa�almi osz�
tálysémáját, ez kiegészítésre, bizo�yos po�toko� mó�osításra szor�l; és a társa�almi�gaz�asági 
stát�sok csoportosítása a következőképpe� alak�l:

• Az első, a szerzők által szakértelmiségiek�ek mo��ott kategóriát, csúcsvezetők kategóriájá�Az első, a szerzők által szakértelmiségiek�ek mo��ott kategóriát, csúcsvezetők kategóriájá�
�ak �evezzük, amely a mi esetü�kbe� explicit mó�o� magába foglalja �emcsak a kereske�elem 
teré� tevéke�yke�ő csúcsvezetőket, ha�em a politikai és közigazgatási tisztségviselőket is, vala�
mi�t a 10��él több alkalmazottal re��elkező vállalkozókat, közép� és �agyvállalkozókat.
• A hivatal�okok és a magasabb beosztású �em fizikai m��kások II. és III. csoportját háromA hivatal�okok és a magasabb beosztású �em fizikai m��kások II. és III. csoportját három 

külö�álló csoportra osztott�k, figyelembe véve egyrészt Bo�r�ie� tőkeelméletét, miszeri�t a 
csúcsvezetőket (talá�) �em lehet a �em fizikai m��kások felügyelőivel egy csoportba sorol�i, 
mivel a szimbolik�s, gaz�asági és társa�almi tőke�kombi�ációk és vol�me�ek külö�bözőek, 
és ez politikai, k�lt�rális magatartásbeli valami�t életvitelbeli külö�bségeket jele�t. Másrészt, 
az egyes foglalkozások csoportjá�ak száma és súlya külö�bözik a �y�gat�e�rópai str�ktúrától 
(amit itt most a közt��ottsága miatt is, �e a terje�gősség elkerülése miatt is a�atolás �élkül 
jegyzü�k meg). A komm��izm�s i�őszakába� a totalitári�s gaz�asági és közigazgatási re��szer 
kialakított egy olya� értelmiségi osztályt, amely�ek külö�leges szerepe lett a re��szerváltás fo�
lyamatába�. A közép�e�rópai országokra vo�atkozó kö�yvükbe� Eyal, Szelé�yi és Tow�sley 
kifejtik, hogy a posztkomm��ista társa�almakba� a kapitalizm�st a tág értelembe� meghatá�
rozott értelmiség alakította ki, �em lévé� még egy tőkés osztály (Eyal és mtsai, 1998:63�110). 
Az értelmiség szociológiai meghatározásához �em kerülhető meg a régi Ko�rá��Szelé�yi�féle 
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meghatározás. Eszeri�t „értelmiségi az, aki�ek t��ása, foglalkozása folytá� olya� értékekre �tal, 
amelyeket a társa�alom k�ltúrájá�ak részeké�t foga� el”. Eszeri�t az értelmiség t��ásával legi�
timizálja hatalmát (Ko�rá�, Szelé�yi, 1989). Először is ezt a meghatározást a Szalai Erzsébet 
átfogalmazásába� kö��yebb operacio�alizál�i, miszeri�t értelmiségi az, akit kizárólag az a sajá�
tos t��ása legitimál (…) amely�ek bármiféle refere�ciája va� a társa�alom spo�tá� teleológiáját 
reg�láló fogalmakra vo�atkozóa�. Szalai szeri�t a sztáli�i típ�sú re��szerekbe�, így Cea��esc� 
Romá�iájába� sem elsősorba� a sajátos t��ás legitimizálja a hatalmo� lévők pozícióit (Szalai, 
1994:64), így távolról sem beszélhetü�k az értelmiség osztályhatalmáról Romá�iába�. A �efi�í�
ció bármely megfogalmazásá�ak következmé�ye, hogy �em a t��ás avat valakit értelmiségivé, 
ha�em az, hogy stát�sa betöltéséhez �i�cse� más jogcíme, csak a t��ása. E következmé�y, ame�
lyet a szerzőpáros fogalmaz meg, hozzásegít be��ü�ket ahhoz, hogy egy empirik�s elemzésbe� 
megraga�ható legye� az értelmiségi, ame��yibe� körülhatárolj�k azokat a stát�scsoportokat, 
amelyek e meghatározás�ak eleget tesz�ek. Eze� stát�sok egyik sajátos csoportját képezik az 
úgy�evezett csúcsértelmiségiek és szabadfoglalkozásúak. I�e tartoz�ak az egyetemi oktatók és 
k�tatók, hivatásos újságírók, művészek, (szakmai értelembe�) vezető közgaz�ászok, orvosok, 
továbbá az ügyvé�ek és az igazságszolgáltatásba� �olgozók (bírók, ügyészek), leszámítva a ki�
segítő személyzetet. Nem tartoz�ak bele azo�, egyébké�t értelmiségi foglalkozásúak, akik vál�
lalkozók, és akik olya� vezető pozíciót tölte�ek be, amely�ek megszerzéséhez �em elsősorba� 
a sajátos t��ás szolgált alapjá�l (pl. parlame�ti képviselő, államtitkár, kórházigazgató stb.), �e 
értelmiségiké�t jele�ik meg pél�á�l a ta�székvezető vagy a főorvos.

Az értelmiségiek �agyobb részét a másik, r�ti� szellemi foglalkozásúak�ak �evezett csoport 
képezi. E��ek a réteg�ek az egyes stát�scsoportjai a Ko�rá��Szelé�yi �efi�íció határá� mozog�
�ak. E réteg meghatározásához az Erikso��Gol�thorpe mo�ell a rutinmunkát �e nem fizikai 
m��kát végzőket tömörítő csoportjából i���lt��k ki. I�e tartoz�ak a r�ti� szellemi m��kát 
végző közigazgatási és kereske�elmi alkalmazottak, más beosztott �olgozók a szolgáltatások 
teré�, beleértve az oktatásba� és egészségügybe�, �e más szektorokba� is �olgozó �iplomáso�
kat, vagy �iplomás stát�st betöltőket, akik �em tölte�ek be olya� vezető szerepet, amely meg�
szerzésébe� vagy megtartásába� más tőkeformák (politikai�kapcsolati, gaz�asági) �omi�ál�ak, 
ha�em, a Ko�rá��Szelé�yi �efi�íció szeri�t, pozíciój�k alapjá�l elsősorba� a szakt��ás szolgál. 
I�e tartoz�ak a közoktatás oktatói, r�ti� m��kájú, beosztott stát�sú közgaz�ászok, mér�ökök, 
építészek, papok, állatorvosok, agro�óm�sok stb. A két értelmiségi csoport �éhá�y po�to� �em 
határolható el egyértelműe�, �e erre azért �em térü�k ki részletese�, mert az elemzés sorá� leg�
gyakrabba� a két csoport összevo�va kerül elemzés alá. 

Az értelmiségiek általába�, mi�t Ko�rá� és Szelé�yi is leírta (�o), jobba� hozzáfértek a ha�
talomhoz és társa�almi tőkéhez mi�t Ny�gato�, ahol a gaz�asági tőkével re��elkezők�ek �a�
gyobb szerepe volt és va� a társa�almi presztízshierarchia kialakításába�. Ezek�ek a jellegze�
tességek�ek �yom�k va� az er�élyi posztszocialista társa�almi szerkezet és presztízshierarchia 
kialak�lásába� is.

A fe�ti szempo�tok alapjá� kialak�lt rétegek a következők:

1. Csúcsvezetők;
2. Gaz�asági és politikai vezetők, középszi�tű közhivatal�okok, tech�okraták;
3. Csúcsértelmiségiek és szaba�foglalkozásúak;
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4. Más megszokott és r�ti�szerű m��kát végző értelmiségiek; 
5. Az alacso�yabb beosztású �em fizikai �olgozók osztálya: valamivel szélesebb körű mi�t az 

Erikso��Gol�thorpe séma III.b osztálya, i�e tartoz�ak az assziszte�sek, laborá�sok, r�ti�m���
kát végző hivatal�okok és a középvégzettségű ela�óügy�ökök is;

A többi társa�almi kategória megmara�t a Gol�thorpe�Erikso� féle felállításba�. A farme�
reket �ál��k ö�álló gaz�álko�ók�ak (gaz�ák) �evezik. Az ők esetükbe� mi��e�ki, aki�ek 
�i�cs mi�im�m 1 hektár szá�tóföl�je a mezőgaz�asági m��kások kategóriájába tartoz�ak és 
for�ítva:

6. Legtöbb 10 alkalmazottal re��elkező kisvállalkozók;
7. Alkalmazott �élküli kisvállalkozók és kisiparosak (beleértve a saját a�tóval re��elkező ma�

gá�taxisokat);
8. Magá� föl�művelők;
9. Alacso�yabb ra�gú tech�ik�sok, mesterek és a fizikai m��kások termelésirá�yítói;
10. Szakképzett m��kások ;
11. szakképzetle� és félképzett m��kások;
12. agrárm��kások és más elemi szektorbeli tevéke�ység;
Habár az elméleti sémákba� (praktik�s okok miatt) �em jele��ek meg, i�e kell sorolj��k 

még két sajátos kategóriát, amelyek a külö�böző tőkeformák vol�me�é�ek birtoklása teki�teté�
be� ige� heterogé�ek:

13. Háztartásbeliek és tartós m��ka�élküliek;
14. I�aktív (�em �olgoz�ak): ta��lók, egyetemisták, rokka�tak stb.;
E �tóbbi kategóriák a még ta��ló �iákok és azok bevo�ásával keletkeztek, akik, valamilye� 

ok�ál fogva, �em �olgoz�ak vagy soha �em is �olgoztak (pl. rokka�tak).

Ezeket a társa�almi�foglalkozási kategóriákat 7 társa�almi osztályba soroltam (valójába� 
�yolcba, a i�aktívakat is számítva, mely kategóriát kihagyt�k a sokváltozós elemzések eseté�), 
mó�osítva Gol�thorpe�Erikso� mo�elljét. Megjegyze��ő, hogy a mó�osítások kialakításába� 
figyelembe vettük Ferge Zs�zsa m��kajelleg�csoportjai�ak kialakítási szempo�tjait, (Ferge, 
1973), valami�t a posztkomm��ista társa�almi str�ktúra sajátosságait Eyal, Szelé�yi, Tow�sley 
(1998) leírásába�. A zárójelbe� levő számok a fe�ti egyesített kategóriákat jelöli:

1. Vezetők és vállalkozók (1) és (2);
2. Értelmiségiek (3) és (4);
3. Nem fizikai �olgozók (5);
4. Kisvállalkozók (6) és (7);
5. T�laj�o�os gaz�álko�ók (8);
6. Nem mezőgaz�asági fizikai m��kások (9)�(11);
7. Mezőgaz�asági m��kások (12)

Végül az empirik�s elemzések sorá� még elkülö�ítettük az „I�aktívak” (13 és 14) csoport�
ját.
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Gol�thorpe mo�ellje a �agyvállalkozók és vezetők között �em tesz külö�bséget, �e létez�ek 
azo�osító eszközök e két kategória külö�választására, éspe�ig kiegészítő változók segítségével az 
alapsokaság tagjai társa�almi�gaz�asági stát�shelyzetük szeri�t elhatárolhatók. Azért választot�
t�k mégis az összevo�t változatot választott�k, mert ezek�ek száma és súlya a��yira kicsi, hogy 
�em �yerhető �agy elő�y a megkülö�böztetett elemzés sorá� egy 1000�2000 közötti elemszá�
mú mi�ta eseté�. A vállalkozók besorolását egyes kér�őív�kér�ések segítségével po�tosított�k az 
a�atbázisba�, melyek a piaci pozíció és az alkalmazottak számára kér�eztek rá a t�laj�o�osok 
és vállalkozók esetébe�. A tíz vagy a��ál több alkalmazottal re��elkező m��káltatók az első 
kategóriába tartoz�ak. A séma máso�ik rétegét az értelmiségiek képezik, amelyet az előbb leírt 
két értelmiségi kategória összevo�ásából kap��k.

A rétegek aránya nemzetiségenként

Először elemeztük hogya� rétegző�ik a magyar lakosság 1997�be� illetve 1999�be� a társa�
�almi�foglalkozási stát�shelyzet 15 kategóriája függvé�yébe� (az a�atok a 2�es mellékletbe� 
találhatóak)

Folytatt�k a hét elemes rétegző�ési séma megalkotásával. Az a�atok egy részét kijavított�k 
az alapsokaságbeliek piaci pozíciójáról és a m��kahelyi stát�sáról szóló a�atokkal és i�formáci�
ókkal, �gya�akkor kihagyt�k a i�aktívak kategóriáját.

1. táblázat. A rétegek ará�ya et�ik�mo�ké�t (* kerekített a�atok)

Társa�almi rétegek
Et�ik�mok évek szeri�t

1997 1999
Romá�ok
(N=716)

Magyarok
(N=1117)

Magyarok
(N=1087

Vezetők 5 2,5 3,5
Értelmiségiek 14 18 16
Nem fizikai �olgozók 17 22 19,5
Kisiparosok 3 9 10
Mezőgaz�asági ö�állók 3 5 6,5
Fizikai m��kások 36 33,5 36
Mezőgaz�asági m��kások 3 1 1,5
Nem �olgoz�ak 18 9 7
Átlag 100 100 100

A „�em �olgozók” kategóriájába tartoz�ak azok, akik aktív éveikbe� va��ak �gya�, �e �i�cs 
m��kahelyük, mi�t pél�á�l a háztartásbeliek, beteg�y�g�íjasok, tartós m��ka�élküliek. A 
magyar lakosság körébe� észlelhető külö�bségek okai 1997 és 1999 között egyrészt a sta��ar� 
mi�tavételi hibá�ak, másrészt (csak feltételezzük!) az ebbe� a perió��sba� törté�t változások�
�ak t�laj�o�ítható, melyet az RMDSZ kormá�yba kerülése magyaráz, mi�ek következtébe� 
esetleg meg�öveke�hetett a magyar alkalmazottak száma a helyi állami i�tézetek vezető pozíci�
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óiba�. Az 1997�es k�tatásba� hasz�ált, a romá� alapsokaságot jele�tó mellékmi�tából kitű�ik 
a viszo�ylag több romá�, mi�t magyar, �em �olgozó. Figyelembe véve, hogy a romá� mellék�
mi�ta kisméretű, ezért hibaérték�ek (amely több mi�t 5 százalék 8 értékű változó eseté�) te�
ki�tjük a külö�bséget. A �épesség társa�almi�foglalkozási kategóriák szeri�ti elosztását, maj� 
a hét társa�almi réteget vizsgálva �éhá�y külö�bséget veszü�k észre, melyeket �em a mi�tavé�
teli hiba okozott, és külö�be� is más vizsgálatok is alátámasszák (lás� Veres, 1998). A vezetők 
súlya �agyobb a romá� lakosság körébe�, főleg a csúcsvezetők kategóriája esetébe�, amely ma�
gába foglalja a politik�sokat, a városi polgármestereket, �agy és középvállalatok igazgatóit, a 
magas ra�gú köztisztviselőket, mi�t a prefekt�s, a megyei felügyelők stb. A romá� et�ik�m vi�
szo�ylagos �omi�a�ciája (a számbeli többségi helyzete mellett) az er�élyi közhivatalok és állami 
vállalatok vezető f��kcióiba� már a komm��izm�sba�, a hetve�es évektől kez�ve kialak�lt, a 
�emzeti homoge�izálási program�ak megfelelőe�. Bizo�yos területeke� ez a folyamat lelass�lt 
�gya�, �e �em állt meg még a kile�cve�es évekbe� sem. 1999�be� figyelhető meg �öveke�és a 
magyarok esetébe�, �e elsősorba� középszi�tű vezetői körbe�. 

Egy másik külö�bséget veszü�k észre a kisiparosok súlyát teki�tve, amely ez esetbe� a magyar 
lakosság esetébe� �agyobb. Lehetséges, hogy �éhá�y hagyomá�yos kispolgári mesterséget a ma�
gyarok a romá�okat „felülmúlva” gyakorol�ak, mivel ezek városi foglalkozások, és Er�élybe� a 
magyarság  a romá�okhoz képest lé�yegese� �agyobb ará�yát a�ta a városi lakosság�ak, mi�t 
a fal�� élők�ek, egésze� a 60�as évekig (lás� Livezea��, 1995). 

A társadalmi rétegek közötti különbségek

Ha mi��e� rétegbe� külö��külö� elemezzük a jöve�elmek �agyságá�ak eloszlását és ha össze�
haso�lítj�k kategóriákké�t az átlagjöve�elem értékét az átlagos összjöve�elem értékével, élese� 
kitű�ik, hogy az elemzett társa�almi kategóriák jöve�elmei között �agyok az eltérések. 

 Sőt az előbb behatárolt rétegek sorre��je is összefügg a jöve�elmek hierarchiájával. Kivételt 
a gaz�álko�ó föl�művesek képez�ek, akik�ek persze implicit jöve�elmeik is va��ak a föl�mű�
velésből, ami �em pé�zbeli bevétel, �e hozzájár�l a mi��e��api költségek fe�ezéséhez. 

2. táblázat. A rétegek eloszlása jöve�elemkategóriák szeri�t, er�élyi magyarok, (N=957), 1999

Társa�almi rétegek
Egyhavi �ettó jöve�elem

USD�be�, százalékok Átlagos jöve�elem

1�50 51�110 111�2000 (USD)
Vezetők 1 4,5 14 125
Értelmiségiek 7 25,5 33 83
Nem fizikai �olgozók 11 9 17 58
Kisiparosok 11 1,5 1 79
Mezőgaz�asági ö�állók 21 22 12 25
Fizikai m��kások 41 36 19 59
Mezőgaz�asági m��kások 3 1 1 40
Nem �olgoz�ak 5 11 3 23
Összese� 100 100 100 63
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A jöve�elemkategóriákba� a rétegek részará�yát vizsgálva a fe�ti táblázat alapjá� jól láthatóak 
a jöve�elemkülö�bségek rétege�ké�t. A �agy jöve�elműek 14 százalékát a vezető réteg képezi 
(110 �ollár felett), a m��kások és a föl�művesek ará�ya ebbe� a jöve�elemkategóriába� jóval ki�
sebb. A te��e�ciák �gya�azok a csalá� havi �ettó jöve�elme vagy a csalá�ba� az egy főre eső jö�
ve�elem teki�tetébe� is. A rétegek szeri�ti átlagjöve�elmek még i�kább m�tatják a külö�bséget: 
a vezetők jöve�elme az ötszöröse a mezőgaz�asági ö�állóké�ak (akik az által�k megtermelt és 
elfogyasztott élelmiszert �em teki�tették jöve�elem�ek), kétszerese a fizikai m��kásoké�ak.

A a�yagi�gaz�asági tőke a társa�alomba� való eloszlása mértéké�ek egy másik mérési mó�sze�
re a tartós hasz�álati, fogyasztási javak felleltározása, beleértve az a�tót, i�gatla�t is. Közt��ott, 
hogy a mó�szer hátrá�ya az, hogy hosszabb perió��sra összegezi fel az a�yagi helyzetet és �em 
m�tatja a hirtele� változásokat. Elle�be� elő�ye, hogy a válaszok sokkal őszi�tébbek, mi�t a jö�
ve�elmek esetébe�. A vagyo� szerepe a társa�alomba� egyrészt az életmó� ko��icio�álásába� 
jele�tkezik, másrészt pe�ig eze� javak birtoklása bizo�yos társa�almi stát�steki�télyt �yújt (vö. 
pl. Ferge, 1973:185). Az elemzett magyar �épesség a�atai szeri�t megközelítőleg 6 százalék�k 
re��elkezik a javak többségével, egy kisebb csoport pe�ig ezek közül több mi�t tízzel. Ez a ka�
tegória képviseli anyagi szempontból a felső réteget. 

 
3. táblázat A társa�almi rétegek tagjai�ak százalékos eloszlása a tartós hasz�álati 
cikkek száma szeri�t (N=1087, 1999)

Társa�almi rétegek
Cikkek száma Cikkek

átlagos
0�2 3�5 6�13 száma

Vezetők 13 50 37 4,9
Értelmiségiek 22 53 25 4,2
Nem fizikai �olgozók 33 52,5 14,5 3,5
Kisiparosok 56 34 10 2,9
Mezőgaz�asági ö�állók 88 12 0 1,0
Fizikai m��kások 57 36 7 2,5
Mezőgaz�asági m��kások 72 22 6 1,2
Nem �olgoz�ak 45 44 11 2,8
Átlag 3,0

A tartós hasz�álati cikkek birtoklása a jöve�elmekhez haso�ló helyzetet m�tat: a vezetők és 
az értelmiségiek a leggaz�agabbak, míg az első szektorba� �olgozók a legszegé�yebbek. Elle��
be�, akik �em �olgoz�ak, mégis a lakossági átlaghoz közelítő értékbe� birtokol�ak javakat; 
(lehetséges, hogy ezek�ek egy része előbb �olgozott vagy más csalá�tagok jobba� keres�ek, �e 
erre �i�cse�ek a�atai�k). 

Az a�atok igazolják a fennebb bem�tatott gaz�asági elit létezését. Megjegyze��ő, hogy a va�
gyo� szeri�ti középosztály kisebb, mi�t az alsó osztály. Ez a helyzet a fejlett �y�gati országokba� 
éppe� for�ított. A��ak elle�ére, hogy ez a foglalkoztatottsági str�ktúra szorosa� kapcsoló�ik 
az a�yagi tőke e m�tatóihoz, a gaz�agok kategóriája több rétegből áll össze és cs�pá� 42 száza�
léka származik az első két rétegből. 
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Összegezve a rétegek a�yagi helyzetét ki�erül, hogy Erikso� és Gol�thorpe mo�ellje a kelet�
közép e�rópai viszo�yokra is alkalmazható, és az által��k meghatározott társa�almi kategória�
választóvo�alak helytállóak a jöve�elem és a vagyo�i külö�bségek kim�tatásához. A választott 
mó�szerekkel megejtett rétegző�és relevá�s és egy a�yagi szempo�tból po�tos ra�gsorolást 
tükröz.

A k�lt�rális külö�bségek méréséhez a Bo�r�ie��i k�lt�rális tőke�meghatározást hasz�ált�k 
fel, amelyet operacio�álisa� az i�tézmé�yesült és a tárgyias�lt k�lt�rális tőkével mértü�k, ame�
lyek magába foglalják a legmagasabb iskolázottsági szi�tet, és k�ltúrát közvetítő javak birtok�
lását, amelyek közül legfo�tosabbak�ak a kö�yveket teki�tettük. (A rétegző�és és a k�lt�rális 
szi�t közötti összefüggések k�tatása sorá�, mi�t ismert, Bo�r�ie� megállapította – 1978:379�
381 –, hogy az egyé� műveltsége és iskolázottsága k�lt�rális tőkét képez, amelyek segítségével 
kö��yebbe� megvalósíthatja céljait a társa�alomba�, beleértve egyes stát�sok elérését is. Ugya��
akkor – a �evezetes Bo�r�ie��i tézis szeri�t – ez a k�lt�rális tőke külö�böző stratégiák révé� 
gaz�asági tőkévé is átko�vertálható). 

Mi�t ismeretes, az egyé� k�lt�rális tőkéjé�ek kialak�lásába� a csalá� és az iskola játszik sze�
repet. Eze� közegek és a társa�almi str�ktúra közötti kapcsolat mérésére a személy és a szülei 
iskolai végzettségét valami�t a csalá� t�laj�o�ába� levő kö�yvek számát vettük alap�l. Először 
láss�k, hogy milye� összefüggések figyelhetők meg eze� té�yezők és a társa�almi stát�szhely�
zet között, maj� a továbbiakba� többváltozós elemzéssel vizsgálj�k több té�yező kapcsolatre���
szerét. 

4. táblázat. A rétegek összetétele iskolázottság szeri�t a magyar lakosság körébe�, 1999

Társa�almi rétegek
Iskolázottsági szi�t szeri�ti ará�yok (N=1174)

8 osztály vagy 
kevesebb Szakiskola Középisk. Felsőfokú végz.

Vezetők 2,5 7 33,5 57
Értelmiségiek 2 1 34 63
Nem fizikai �olgozók 15 10 53 22
Kisiparosok 24 32 36 8
Mezőgaz�asági ö�állók 83 11 4,5 1,5
Fizikai m��kások 33 32 31 4
Mezőgaz�asági m��kások 78 11 5,5 5,5
Nem �olgoz�ak 39 12 34 15
Átlag 27 19 34 19

Elemezve az alábbi és a 8�11. mellékletek a�atait megállapíthatj�k, hogy az i�tézmé�yesült 
k�lt�rális tőke és az azzal járó presztízselemek (�iploma, címek) a legerősebbe� függe�ek össze 
a stát�szhelyzettel, és határozzák meg azt az összes té�yezők közül. Az apa iskolázottsága a szár�
mazási k�lt�rális kör�yezet szokásos i��ikátorát vettük alap�l a mi mérésü�kbe� is. Habár az 
apa iskolázottságá�ak va� szerepe a stát�sz�etermi�ációba�, valószí�űleg a �agymértékű str�k�
t�rális mobilitás következtébe�, amely a XX. száza�ba� játszó�ott le Er�élybe� és Romá�iába�, 
külö�öse� 1948 óta, ez a szerepe elmara�hat sok más té�yező mögött. Et�ikai hovatartozás sze�
ri�t jele�tős külö�bségek figyelhetők meg a társa�almi hierarchia csúcsá�. A romá�ok esetébe� 
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a felsőfokú végzettséggel re��elkezők ará�ya jóval meghala�ja a magyarokét. A vezető rétege� 
belül a magyarok cs�pá� �égy százaléká�ak va� felsőfokú végzettsége, míg a romá�ok 22 szá�
zaléká�ak. Az értelmiségi réteg körébe� a romá�ok 81 százaléka �iplomás a magyarok 49 szá�
zalékához képest. Megjegyezzük, hogy a magyar értelmiségi foglalkozásúak az 1997�es k�tatás 
a�ataiba� relatíve �agyobb ará�yba� va��ak képviselve mi�t a romá� értelmiségi foglalkozású�
ak. Ezek leg�agyobb része helyettesítő ta�ár az általá�os iskolákba�, így választott értelmiségi 
�efi�íció�k alapjá�, társa�almi pozíciój�k értelmébe� az értelmiségi réteget gyarapítják.

A k�lt�rális tőke tárgyias�lt formája a háztartásba� levő kö�yvek számával fejezhető ki (�émi 
mó�szerta�i – érvé�yességi – hátrá�yokkal számolva). A csalá�ba� levő kö�yvek számával i��
kább a k�lt�rális feltételek, a miliő tükröző�ik, �e �em cs�pá� az, ha�em a társa�almi háttér 
is, mert mi�t ismeretes, a kö�yvek egy része öröklésből is származhat. 

5. táblázat. A kö�yvekkel való ellátottság rétege�ké�t, er�élyi magyarok, 1999 
(* az összes kö�yvre számolva)

Társa�almi rétegek A kö�yvek számá�
�ak átlaga

A magyar �yelvű 
kö�yvek számá�ak átlaga

Sta��ar�* 
szórás

Vezetők 1289 998 2379
Értelmiségiek 1147 1040 2034
Nem fizikai �olgozók 779 610 2352
Kisiparosok 235 203 323
Mezőgaz�asági ö�állók 94 83 222
Fizikai m��kások 200 177 320
Mezőgaz�asági m��kások 120 74 223
Nem �olgoz�ak 391 207 2008
Átlag 597 455 2492

A birtokolt kö�yvek száma szeri�ti hierarchia �gya�csak szoros összefüggésbe� va� a foglal�
kozási stát�szhierarchiával, akárcsak az iskolázottság esetébe�. A mezőgaz�asági ö�álló gaz�ál�
ko�ók újra a sor végére kerül�ek, a m��kások mögé. A külö�bségek három szi�tbe sorolhatók. 
A magasabb műveltség szi�tet tükröző rétegek az átlagos kö�yvszám legalább ��plájával re��el�
kez�ek, valami�t az alacso�y k�lt�rális szi�ttel re��elkezők az átlagos kö�yvszám legfe��ebb 
egyharma�ával re��elkez�ek. A vezetők és az értelmiségiek a magas k�lt�rális szi�tet tükrözik. 
A �em fizikai �olgozók a közepeset, míg a többiek az alacso�y k�lt�rális szi�tet érik el ebből 
a szempo�tból. Elemezve a csoportok homoge�itását megállapítható, hogy a rétegeke� belüli 
szórásértékek a teljes szórásérték�él kisebbek, tehát k�lt�rálisa� viszo�ylag homogé��ek teki�t�
hetők a rétegek.

 Az újságolvasás gyakorisága is jól asszociálható a társa�almi osztályhelyzettel. 
Összefoglalva a társa�almi pozíció és a k�lt�rális tőke közötti viszo�yról elmo��ható, úgy 

ahogy Bo�r�ie� is megjegyzi, hogy az értelmiségiek és a �em fizikai �olgozók (és �ál��k: a ve�
zetők is) azok, akik k�lt�rális tőkevol�me�e a leg�agyobb, azaz Bo�r�ie��i fogalommal élve ők 
képviselik a k�lt�rális osztályfrakciókat a vezetők kategóriájá�ak egy részével együtt. A kialakí�
tott réteghierarchia mo�ellje a k�lt�rális tőke teki�tetébe� is érvé�yes az er�élyiek körébe�.
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A harma�ik té�yező, ami a stát�sszerzés folyamatába� felhasz�álható a Bo�r�ie��i elmélet 
alapjá�, az a társa�almi vagy kapcsolati tőke. A társa�almi�kapcsolati tőke fogalmát arra a 
gra�ovetteri elvből vezethető vissza, miszeri�t a gaz�asági cselekvések a társa�almi kapcsolatok 
hálózatába� zajla�ak, továbbá a m��kamegosztás részleges k�lt�rális meghatározottságából, 
azt lehet kielemez�i, hogy a társa�almi kapcsolatokba� testet öltő társa�almi�k�lt�rális erőfor�
rások miké�t befolyásolják a társa�almi�gaz�asági stát�sz kompo�e�seit, mi�t az elért jöve�el�
met, vagy a m��kahely jellegét az er�élyi magyarok körébe�.

A re��elkezésre álló, a kapcsolathálózat mérésére szolgáló sajátos a�atok �égy, po�tosabba� 
�yolc kér�őív�kér�és alapjá� vették fel. A kér�őív e kér�éscsoportja a Fisher�mó�szer egy válto�
zata, az A�gel�sz�Tar�os féle a�aptációjá�ak segítségével vizsgált�k. és a kér�ések tehát, ezúttal 
is arra vo�atkoztak, hogy a megkér�ezettek külö�böző élethelyzetekbe� kivel, milye� szemé�
lyekkel teremte�ek kapcsolatot, illetve kit, mivel bíz�ak meg, kitől, mikor igé�yel�ek segítséget. 
Az egyes felsorolt helyzetekbe� igé�ybe vehető kapcsolatok száma és a személyek �éhá�y szocio�
�emográfiai jellemzője alapjá� végeztük az elemzést. 

E��ek megfelelőe� a vizsgált sokaság 11,5 százaléka �em említett egyetle� kapcsolatot sem a 
megjelölt szit�ációkba�, további 40,7 százalék kapcsolatszegé�y, és ez a mo�ális kategória, szem�
be� a magyarországi a�atokkal, ahol a mo�ális érték a közepes kapcsolatszámmal re��elkező�
ké. A közepes létszámú mikro��etworkkel re��elkező személyek ará�ya az er�élyi magyarok 
körébe� 34,7 százalék. A kapcsolatokba� gaz�ag �épesség ará�ya 13,1, ami �gya�csak lemara�, 
igaz �em sokkal a magyarországi ará�ytól (15 százalék). Nem elha�yagolható té�y a kapcsolat�
hiá�yos személyek re��kívül �agy ará�ya (11,5 százalék), főleg a magyarországi a�atokhoz ké�
pest, ahol ez az ará�y 1,6 százalék. 

6. táblázat. Kapcsolathálók kiterje�tsége rétege�ké�t 1997�be�, százalékba�

Társa�almi rétegek
Ni�cse�ek kapcsolatai Kiterje�t kapcsolatháló

Romá�ok Magyarok Romá�ok Magyarok
Vezetők 15 12 9 22,5
Értelmiségiek 9 5 16 26
Nem fizikai �olgozók 25 7 7 9
Kisiparosok 16 13,5 0 8
Gaz�álko�ók 10 18 5 5
Fizikai m��kások 22 15,5 7 7,5
Nem �olgoz�ak 26 17 5 7
Átlag 20 11 7,5 13

Erős összefüggés m�tatható ki (Chi �égyzet teszt mellett is) a stát�szhierarchia és a kapcso�
latháló sűrűsége között. A felső réteget képviselő vezetők, akik a legmagasabb stát�szt foglal�
ják el, átlagos ará�yba� állítják, hogy �em re��elkez�ek kapcsolathálóval (12). Az értelmiség 
kapcsolathiá�yos csoportja a legkisebb, fele a vezetőké�ek. Itt az elit elzárkózó magatartásá�ak 
meg�yilvá��lását is feltételezhetjük. Továbbá, a középosztályi kategóriák azok, akik számára a 
kapcsolatok a legfo�tosabbak céljaik elérésére, mivel az elit tagjai valóba� közel álla�ak a javak 
elosztásához. Maj��em szabályosa� függe�ek össze a legkiterje�tebb kapcsolatszámmal re��el�
kezők ará�ya a stát�szhierarchiával.



101

Veres Valér: A társa�almi str�ktúra et�ikai sajátosságai a posztszocialista Er�élybe�

Megfigyelhető, hogy a gaz�álko�ók kapcsolathálója a legszegé�yebb. Az i�aktívak kategóriája 
gyűjtőkategória, ezért �em jellemzőek az a�ataik, �gya�is a �y�g�íjasok6 ere�eti foglalkozása 
bármelyik más kategóriába bekerülhet. 

Külö� megvizsgált�k a jöve�elemszi�t és a kapcsolatok számá�ak összefüggését. A jöve�elem 
szeri�ti csoportok körébe� fokozatosa� emelke�ik a kiterje�tebb kapcsolathálóval re��elkezők 
ará�ya a jöve�elem �agysága szeri�t. A 250 �ollár�ál �agyobb jöve�elemmel re��elkezők�él 
már �em t���i, hogy mi a te��e�cia, a kis elemszám miatt (összese� 8 személyről va� szó, a 
mi�ta elemei�ek 0,8 százaléka).

A többi stát�szelemek m�tatói�ak viszo�ya a kapcsolathálózatok kiterje�tségéhez haso�ló 
te��e�ciát m�tat, a szakiro�alomba� jelzett sajátosságokkal. Legszorosabb kapcsolatot az isko�
lázottsággal m�tat, ami a társa�almi stát�szhelyzet egyik i��ikátora is egybe�. Megfigyelhető, 
hogy a felsőfokú végzettséggel re��elkezők körébe� a gaz�ag kapcsolathálózattal re��elkezők 
ará�ya többszöröse� �agyobb, mi�t az alacso�y iskolázottságúak körébe�.

A like me effekt�s a kapcsolathálók alakításába� arra vo�atkozik, hogy a személyek hozzáj�k 
haso�ló társa�almi stát�sú személyeket preferál�ak. E��ek elle�téte a „presztízs elv” amely�ek 
lé�yege az, hogy az egyé�ek �ál�k�ál magasabb stát�szú személyekkel való kapcsolatra töreke��
�ek. A „presztízs elv” tehát a felfele irá�y�ló mobilitást, vagy a��ak az esélyét m�tatja, egy �em 
hagyomá�yos mérési mó�szerrel. A társa�almi kapcsolatháló gaz�agságából származó elő�yö�
ket legjobba� a középosztálybeli stát�szcsoportok t��ják kihasz�ál�i. Az iskolázottságot vettük 
irá�ya�ó�ak, amikor ezek�ek az effekt�sokat mértük. A két jele�ség előfor��lásá�ak mértékét 
az asszociációs i��ex segítségével mértük, amely az asszociációs tábla cellái megfigyelt és elmé�
leti gyakoriságai segítségével számolt�k (vö. A�gel�sz, Tar�os, 1991:60) 

Az asszociációs i��exeket azok�ak az a�atok�ak az alapjá� számított�k ki, amelyek arról a 
i�formál�ak, hogy a k�tatott személyek milye� kapcsolatba� va��ak azokkal, akikre lakás�k 
felügyeletét bíz�ák abba� az esetbe�, ha el�taz�á�ak. A számításba cs�pá� azok kerültek bele, 
akik megjelöltek legalább egy kapcsolatszemélyt.

7. táblázat. A „like me” effekt�s asszociációs i��exekbe� kifejezve, magyarok, 1997 (N=931)

A kapcsolatszemélyek 
iskolázottsága

A válaszolók iskolázottsága
8 osztály vagy 

kevesebb Szakiskola Középiskola Felsőfokú 
végzettség Összese�

8 osztály vagy kevesebb 1,32 1,27 0,79 0,74 270
Szakiskola 0,83 2,17 1 0 31
Középiskola 0,70 0,88 1,16 1,25 355
Felsőfokú végzettségű 0,26 0,38 1,25 2,62 86
Összese� 259 142 435 109 742

Kiha�gsúlyozó�ik mi�� a like me effekt�s, mi�� a presztízs elv érvé�yesülése, hisze� az átló 
me�ti asszociációs értékek – amelyek a like me effekt�s érvé�yesülését m�tatják – az össze �a�
gyobb 1��él, tehát érvé�yesül a haso�lóság elve. Sőt, a középfokú végzettségűek kivételével mi���
egyik csoportba� a legerősebb asszociációs m�tatók az azo�os iskolai végzettséggel re��elkező 

6. A �y�g�íjasok�ak az �tolsó foglalkozás�kat kellett vol�a bejele�te�iük, �e ezt �em mi��e� esetbe� tették meg.
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kapcsolatemberekre vo�atkoz�ak. Mi��e� szi�te� megfigyelhető, hogy a felfele irá�y�ló aspi�
ráció, a. presztízs elv főleg az egy iskolázottsági fokozattal fe��ebb levők preferálásába� �yilvá�
��l meg, és �agyobb, mi�t az alacso�yabb iskolázottságúak preferálási értéke, sőt, a középfokú 
végzettségűek esetébe� még erősebb a presztízs elv érvé�yesülése a like me effekt�s�ál is. 

Ami a kapcsolathálókba� említett személyek �emzetiségét illeti egyértelmű, hogy Er�élybe� 
a mikro��etworkök et�oce�trik�s alapo� szervező��ek, alig va� átfe�és a magyar és romá� 
lakosság kapcsolathálói között. Az egész magyar �épesség 4�6 százaléka tart fe�� személyes 
mikro��etwork kapcsolatokat a romá�okkal, más �emzetiségűekkel fe��tartott kapcsolatokat 
1997�be� az alapsokaság kb. 1 százaléka említett. (Ugya�akkor ez az elkülö�ülés az et�ik�m�
közi viszo�yokat megromlásá�ak is egy örökös háttere lehet). A�gel�sz és Tar�os 1986�os ma�
gyarországi a�atok segítségével vizsgálták a kapcsolati erőforrások összefüggését más té�yezők 
között a stát�szjelző té�yezőkkel, így a jöve�elemmel és a m��kahelyi elége�ettséggel. Arra a 
következtetésre j�tottak, hogy a gye�ge kötések magyarázzák �gya� a jöve�elmet, �e más té�
�yezők mögött, mi�t a �em, iskolai végzettség, lakóhely, életkor (A�gel�sz, Tar�os, 1991:83. A 
továbbiakba� mi is megkíséreljük azt leelle�őriz�i a�atai�ko�.

 

Státus�meghatározó tényezők 

Mi�t látt�k, mi��egyik tőkeformá�ak valamilye� szerepe va� a társa�almi stát�sz meghatáro�
zásába�. Ebbe� a részbe� megvizsgálj�k, hogy a külö�böző tőkeformákhoz tartozó i��ikátorok 
me��yire magyarázzák a foglalkozási stát�scsoportok presztízsét. A �agyszámú i��ikátorhal�
mazból, amelyek felhasz�álhatók a stát�szhelyzet mérésére, �éhá�y kiemelke�ik, ezek közül is 
a me��yiségi változókat válogatt�k ki. Eze� hatások irá�yá�ak és erősségé�ek feltárására a li�e�
áris többlépcsős regresszióelemzést hasz�ált�k (stepwise eljárás). A közvetett hatások feltárására 
külö� regressziós elemzést végeztü�k, amelyekbe� az iskolázottsági szi�t és a tartós fogyasztási 
cikkek száma szerepelt függő változóké�t. Az elsőbe� azt vizsgált�k, hogy milye� közvetle� 
hatása va� a csalá�i háttér�ek az iskolázottsági szi�tre, a máso�ikba� pe�ig, hogy milye� té�
�yezők�ek va� közvetle� hatása a hosszú távo� felhalmozható fogyasztási javakra, amelyek�ek 
esete�ké�t a stát�szra való közvetle� hatás�k gye�gébb.

A mo�ellt külö� alkott��k meg az össz�épességre, �e külö� a férfiak eseteire is. A kettő kö�
zött csak kis külö�bség figyelhető meg, az össz�épességet elemző regressziós mo�ellbe az egyé�
�i összjöve�elem került be, míg a férfiak mo�elljébe e helyett az egy főre eső csalá�i jöve�elem. 
A�élkül, hogy ebből messzeme�ő következtetéseket vo�hat�á�k le, talá� azt elmo��ható, hogy 
a férfiak foglalkozási presztízsé�ek közvetle�ebb kapcsolata va� a csalá� teljes jöve�elmi helyze�
tével, mi�t a �ők�ek, hisze� a �őket is bevo�va az egyé�i jöve�elem kerül be a mo�ellbe függet�
le� változó�ak. E��ek egy lehetséges oka, hogy a �ők hozzájár�lása a csalá�i jöve�elemhez sok 
esetbe� elmara�hat a férfiakétól, még azo�os presztízsű stát�scsoporto� belül is.

Függőváltozó�ak a foglalkozás presztízsét vettük alap�l. Kiszámításába� a stát�szcsoportot 
alkotó ismertebb foglalkozások presztízsét vettük alap�l, úgy, hogy kiszámított�k a részletes 
foglalkozáscsoportok átlagos presztízspo�tszámát (15 összesített skálaértékkel, lás� a mellékle�
tet) egy 1995 évi Rotari� féle presztízsvizsgálat értékei alapjá� (Rotari�, Il�ţ, 1996:175). A mo�
�ellbe� a függő változó�k a „Stát�sz” �evet kapta.
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Az alábbi regressziós mo�ell felépítésébe� a Bla��D��ca� (1967) féle mo�ell elemeiből i���l�
t��k ki, és egyes változó�skálák kialakításába� is a mó�szerük volt irá�ya�ó, viszo�t az elemzé�
sü�k té�yezőre��szere eltérő, több té�yezőt bevo�t��k ahhoz, hogy megvizsgálj�k a gaz�asági, 
k�lt�rális és társa�almi�kapcsolati tőkeformák relatív fo�tosságát a férfiak foglalkozási stát�s�
szerzési folyamatába�. Ezzel szembe� az apa foglalkozását vagy a��ak presztízsét �em vo�t�k 
be a mo�ellbe, mert �em sikerült alkalmas i�tervall�mskálát építe�i rá (a mai presztízshierar�
chia �em azo�os az évtize�ekkel ezelőtti presztízshierarchiával, márpe�ig régebbi presztízsvizs�
gálatai�k �i�cse�ek Er�élyből), viszo�t az apa iskolázottsági szi�tje �émiképp helyettesíti fog�
lalkozási stát�sokat, az apa gaz�aságilag aktív i�őszakára vo�atkozóa�. 

A mo�ellbe bevo�t függetle� változók a következők: Iskol – iskolázottsági szi�t: elvégzett osz�
tályok száma, a Bla��D��ca� féle mérési mó�szerrel korrigálva; Rel – a fe��tartott társa�almi 
kapcsolatok száma (Fisher�tech�ika alapjá�); Könyv – a csalá�ba� levő kö�yvek száma; Föld 

– a csalá� t�laj�o�ába� levő föl�birtok, hektárba� (kéttize�es po�tossággal); Csaljöv – egy csa�
lá�tagra eső jöve�elem, lejbe�; Egyjöv – egyé�i havi jöve�elem, lejbe�; Cikk – tartós hasz�álati 
cikkek száma; Apaisk –az apa iskolai végzettsége az elvégzett osztályok számával mérve, a Bla��
D��ca� féle mérési mó�szerrel korrigálva; Anyaisk – az a�ya iskolai végzettsége az elvégzett 
osztályok számával mérve, a Bla��D��ca� féle mérési mó�szerrel korrigálva; Poz – hatalmi po�
zíció a beosztottak számával mérve; Teltip – az álla��ó lakhely településé�ek típ�sa (D�mmy 
változó, 1: város)

Először külö� a férfiak esetébe� számított�k ki az együtthatókat, amelyek a következő mo�
�ellt ere�mé�yezték:

1. ábra A stát�shelyzet meghatározási mo�ell és béta együtthatók, férfiak eseté�ábra A stát�shelyzet meghatározási mo�ell és béta együtthatók, férfiak eseté� 
(1997�es a�atok)

Teltip ……0,118

Stát�sz

Föl� 0,174

Csaljöv 0,127

Rel

0,09*

0,31

Iskol

0,259*

0,222**

Kö�yv  0,122

Apaisk  0,439

Cikk

0,135

0,308

0,114

0,155**

0,386 0,33**

Egyjöv
0,273*

* Korrelációs együtthatók
** R2 (magyarázatla� rezi��ális rész)
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A fe�ti a�atokat és a stát�shelyzetet meghatározó faktorokat elemezve megállapíthatj�k, hogy 
a k�lt�rális tőke faktorai a legerősebbek. Az iskolázottság béta együtthatója 0,40 körül va�, 
amely mi�t i�tézmé�yesült k�lt�rális tőkeforma meghatározó, a háztartásbeli kö�yvek száma, 
amely mi�t tárgyias�lt k�lt�rális tőke közvetett hatással va� a foglalkozási stát�s presztízsére, 
tehát jele�tős ará�yba� magyarázzák a k�lt�rális tőke kö��yebbe� operacio�alizálható �ime��
ziói.

Az apa iskolázottsági szi�tje egy i��irekt faktor, �e fo�tos a stát�shelyzet meghatározásába�, 
mivel a férfiak iskolázottságát erőse� meghatározza, egy 0,45 értékű béta há�ya�os segítségével 
az apj�k iskolázottsági szi�tje. Ez eléggé fo�tos k�lt�rális repro��kciót jele�t az er�élyi magyar 
társa�almi térségbe�. Egy másik k�tatás��k ere�mé�yei szeri�t ez a helyzet �em külö�bözik 
�agyo� a romá� lakosság esetébe� sem (Veres, 1998). 

2. ábra. A stát�shelyzet meghatározási mo�ell; béta együtthatók 
(férfiak és �ők, 1997�es a�atok)

A többi függetle� változó �em magyarázza ilye� �agy mértékbe� a másik két tőkeforma fo��
tosságát. A település típ�sa Bo�r�ie��i értelembe� �em illeszke�ik egyik tőkeformához sem, ám 
tágabb értelembe� �gya�csak a kapcsolati tőkéhez sorol�ám az er�élyi viszo�yok között, mivel 
a magasabb presztízsű stát�sok városo� va��ak.

Ugya�akkor, látható, hogy a társa�almi tőke közvetett hatása a foglalkozási presztízsre sze�
ré�y, míg a közvetle� hatása pe�ig az iskolázottságra és az egyé�i jöve�elemre számottevő, 
ahogy sikerült kim�tat�i a mo�ellbe� közvetle�ül, a béta együttható 0,17 és 0,25 körüli érté�
keivel, �gya�is, látható, hogy összetett mó�o�, a gaz�asági és a k�lt�rális tőkékre ko�vertálva 
(jöve�elem, vagyo� és iskolázottság) fejti ki hatását. Erre Eyal�Szelé�yi�Tow�sley szerzőhármas 

Teltip 0,11

Stát�sz

Föl�
0,132

Egyjöv 0,148
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0,17*

0,30

Iskol

0,239*

0,26**

Kö�yv  0,123

Apaisk  0,41

Cikk

0,102

0,351

0,107

0,183**

0,45 0,381**

Csaljöv
0,116*

* Korrelációs együtthatók
** R2 (magyarázatla� rezi��ális rész)

Poz 0,06
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is rám�tat, hogy Bo�r�ie��i társa�almi tőke Fra�ciaországba� is gye�gé� i�tézmé�yese�ett, 
így �em határoz meg osztályfrakciókat. Bár szeri�tük a komm��izm�s i�ejé� fo�tos politikai 
tőke a posztszocializm�sba� hasz�os társa�almi kapcsolathálóvá alak�l, feltéve, ha k�lt�rális 
tőkével is re��elkezik az egyé�, és ige� fo�tos az új társa�almi str�ktúra kialak�lásába� (Eyal, 
Szelé�yi, Tow�sley, 2001:83�85). Látható, hogy tíz évvel a re��szerváltás �tá� már Romá�iá�
ba� sem határozza meg közvetle�ül a társa�almi kapcsolatháló a stát�spozíciót, ha�em közvet�
ve, hozzásegít a gaz�asági tőkefelhalmozáshoz az er�élyi magyarok körébe�.

Összegzés

Az Erikso��Gol�thorpe féle séma és a külö�böző tőkeformák reko�verziójá�ak elmélete a tár�
sa�almi tőkét illetőe�, mó�osított formába� alkalmazható az er�élyi lakosság társa�alomszer�
kezeti fejlő�ésé�ek elemzésébe�. A hétrétegű mo�ellvariá�s a leghasz�osabb, és kisebb �ehézsé�
gekkel �gya�úgy a ra�gsorolható mi��e� tőkeforma, vol�me�e függvé�yébe�.

A romá�iai társa�almi és gaz�asági reformfolyamat már 1997�be� elérte azt a szi�tet, ahol 
po�tosa� elhatárolhatók a vagyo� és jöve�elem szeri�ti rétegkülö�bségek, és kim�tatható a ré�
tegek relatív homoge�itása az a�yagi tőke szempo�tjából. Mi��ezek elle�ére a hierarchia csú�
csá� levő társa�almi osztály �em teljese� azo�os a lakosság leggaz�agabb 5 százaléká�ak kate�
góriájával. A magyar et�ik�mú lakosság vezető osztályá�ak mérete viszo�ylag kisebb az er�élyi 
romá� lakosságéhoz képest.

Az elemzett tőkeformák közül a k�lt�rális tőke játszott a leg�agyobb szerepet a az elmúlt 
ötve� évbe�, külö�öse� a romá� lakosság körébe� (Er�élybe�), a magas stát�shelyzetek eléré�
sébe�. E��ek legfo�tosabb m�tatója az apa és az egyé� iskolázottsági szi�tje közötti kapcsolat 
i�te�zitása.

A társa�almi tőke (amit a kapcsolatok kiterje�tségével és milye�ségével mértü�k), egy másik 
faktort jele�t a magasabb társa�almi stát�shelyzetek elérésébe�, és ez közvetle�ül �em a��yira 
fo�tos, mi�t az iskolázottsági szi�t, a regresszióelemzés értékei szeri�t, �e komplex mó�o� gya�
korolhat hatást, így hatása esetleg sokszorozó�hat.

A társa�almi stát�shelyzet és a társa�almi hálózatok �agysága között szoros összefüggés fi�
gyelhető meg. Általába� a kapcsolatok száma magasabb a középrétegek�él, illetve az értelmi�
ségiek körébe�, amíg az elit, vagyis a vezetők, főké�t gye�ge kötésű kapcsolatokat preferálják. 
Érvé�yesül�i látszik a „presztízs elv”, vagyis a társa�almi kapcsolatok kialakításába� egy felfelé 
irá�y�ltság va�. A �em fizikai m��kát végző középosztálybeliek kapcsolatépítései irá�y�l�ak 
felfelé, az elit felé.
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Mellékletek

1. A rövi�ített rétegmo�ellt alkotó foglalkozási csoportok besorolása

Vezetők:
1. Felső vezetők: politikai tisztségviselők, közepes és �agyobb vállalatok t�laj�o�osai, vezetői,Felső vezetők: politikai tisztségviselők, közepes és �agyobb vállalatok t�laj�o�osai, vezetői, 

városi polgármesterek
2. Más vezetők: kisebb vállalatok vezetői, részlegvezetők, főkö�yvelők, tech�ikai csúcsszak�Más vezetők: kisebb vállalatok vezetői, részlegvezetők, főkö�yvelők, tech�ikai csúcsszak�

emberek, ta�ácsosok és községi polgármesterek, magas beosztású tisztviselők

Értelmiségiek:
1. Szaba�foglalkozásúak és csúcsértelmiségi: ügyvé�, jogász, szakorvos, k�tató, egyetemi ok�Szaba�foglalkozásúak és csúcsértelmiségi: ügyvé�, jogász, szakorvos, k�tató, egyetemi ok�

tató stb.
2. Más beosztott értelmiségiek: ta�árok, mér�ökök, gyógyszerészek stb.Más beosztott értelmiségiek: ta�árok, mér�ökök, gyógyszerészek stb.

Nem fizikai beosztottak: hivatal�okok, laborá�s, ela�ó, er�ész, ügy�ök, közvetle� termelés�
irá�yítók szolgáltatásokba�

Kisiparosok
1. Kisiparos, ö�álló, alkalmazott �élkülKisiparos, ö�álló, alkalmazott �élkül
2. Kisvállalkozók, 1�10 alkalmazottalKisvállalkozók, 1�10 alkalmazottal

Gaz�ák: mezőgaz�asági ö�állók, akik saját föl�jükö� �olgoz�ak, esete�ké�t alkalmaz�ak 
�éhá�y i�é�ym��kást;

M��kások
1. Közvetle� termelésirá�yítók: mester, tech�ik�s (iparba� és kitermelésbe�) Közvetle� termelésirá�yítók: mester, tech�ik�s (iparba� és kitermelésbe�)Közvetle� termelésirá�yítók: mester, tech�ik�s (iparba� és kitermelésbe�)
2. Szakm��kások Szakm��kásokSzakm��kások
3. Szakképzetle� és segé�m��kások (�a�a, őr, takarító stb.)Szakképzetle� és segé�m��kások (�a�a, őr, takarító stb.)

Mezőgaz�asági m��kások: 1 ha föl��él kevesebbel re��elkezők, mezőgaz�asági alkalmazot�
tak (pl. fejő, tehé�pásztor, �apszámos)

Nem �olgoz�ak: háztartásbeliek, ta��lók, tartós m��ka�élküliek;
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3. Az er�élyi �épesség eloszlása részletesebb foglalkozási stát�scsoportok szeri�tAz er�élyi �épesség eloszlása részletesebb foglalkozási stát�scsoportok szeri�t

Stát�scsoportok
Nemzetiségi almi�ták, éve�ké�t

1997 1999
Romá� Magyar Magyar

Csúcsvezetők és �agyobb vállalkozók 3 0.5 0.4
Középszi�tű vezetők 1.7 1.8 2.5
Szaba�foglalkozású és magas beosztású értelmiségi 2 1.4 1
Más (kisebb) értelmiségi foglalkozásúak 10 16 14.1
Nem fizikai �olgozók 15 21.1 16.9
Kisvállalkozók 1 1.8 1.9
Kisiparosok 2 6.6 6.9
Mezőgaz�asági ö�állók 3 4.5 5.7
Termelésirá�yitók (mesterek) 2 2.1 1.6
(Fizikai) Szakm��kások 28 25.2 30.8
Szakképzetle� vagy beta�ított m��kások 1.8 2.4 2.8
Mezőgaz�asági (beosztott) m��kások 2.5 1 1.4
Háztartásbeli és m��ka�élküli 16 10 5.3
I�aktív 12 5.6 4.8
Összese� 100 100 100

4. Tartós hasz�álati cikkek birtoklása (százalékok), magyar mi�ta, 1999
(Va��e a csalá� t�laj�o�ába�?)

Fogyasztási cikk Va� Ni�cs
1 – telefo� 61 39
2 – mobiltelefo� 6 94
3 – CD�lejátszó 11 89
4 – Hi�fi toro�y 13,5 86,5
5 – számítógép 10 90
6 – i�ter�et�csatlakozás 1 99
7 – értékes művészeti tárgy 9 91
8 – vi�eomag�ó 18 82
9 – mosogatógép 2,5 97,5
10 – a�tomata mosógép 35 65
11 – fagyasztólá�a 49 51
12 – szí�es tv 77 23
13 – �yaraló 8 92
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5. A magyar �épesség ará�ya az a�yagi helyzet szi�tetik�s i��exe alapjá�, 1999

Helyzet Po�tszám Ará�y
Szegé�y 0 – 3 60
Közepes a�yagi helyzetű 4�6 34,5
Gaz�ag 7�12 5,5

6. A magyarok eloszlása a lakás�k t�laj�o�viszo�ya alapjá�, 1999
 

T�laj�o�viszo�y Válasza�ók száma Százalékos eloszlás
saját t�laj�o� 1020 87,2
bérelt lakás 65 5,6
szolgálati lakás 9 0,8
egyéb 73 6,2
Összese� 1167 100

7. A magyarok lakástíp�sai�ak eloszlása , 1999

Típ�s Válasza�ók száma Százalékos eloszlás
Tömbházlakás 408 34,8
csalá�i ház 711 60,7
társasházi lakás (max. 10 lakásos) 22 1,9
régi építésű bérház 27 1,9
egyéb 3 0,3
Összese� válaszolt 100
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8. A rétegek összetétele iskolázottság szeri�t a magyar lakosság körébe�, 1997

Társa�almi rétegek
Iskolázottsági szi�t szeri�ti ará�yok

8 osztály vagy kevesebb Szakiskola Középisk. Felsőfokú végz.
Vezetők 0 8 87 4
Értelmiségiek 0 0 51 49
Nem fizikai �olgozók 9 9 74 8
Kisiparosok 31,5 26 39 3,5
Mezőgaz�asági ö�állók 85 6,5 6,5 2
Fizikai m��kások 38 32 30 0
Mezőgaz�asági m��kások 73 9 18 0
Nem �olgoz�ak 62 13 24 1
Átlag 28 17 44 11

9. A rétegek összetétele iskolázottság szeri�t a romá� lakosság körébe�, 1997

Társa�almi rétegek
Iskolázottsági szi�t szeri�ti ará�yok

8 osztály vagy kevesebb Szakiskola Középisk. Felsőfokú végz.
Vezetők 16 9 53 22
Értelmiségiek 0 0 19 81
Nem fizikai �olgozók 10 10 75 5
Kisiparosok 28 22 33 17
Mezőgaz�asági ö�állók 90 10 0 0
Fizikai m��kások 34 33 32 1
Mezőgaz�asági m��kások 78 17 5 0
Nem �olgoz�ak 30 15 52 3
Átlag 27 18 42 13
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10. A rétegek összetétele az apa iskolázottsága szeri�t a magyar lakosság körébe�, 1997

Társa�almi rétegek
Az apa iskolázottsági szi�tje szeri�ti ará�yok

8 osztály vagy kevesebb Szakiskola Középisk. Felsőfokú végz.
Vezetők 58 7 20 15
Értelmiségiek 50 19 12,5 18,5
Nem fizikai �olgozók 58 0 12 0
Kisiparosok 63 29 3 5
Mezőgaz�asági ö�állók 98 0 2 0
Fizikai m��kások 78 12 8 2
Mezőgaz�asági m��kások 77 15 8 0
Nem �olgoz�ak 46 14 19 21
Átlag 66 16 10 8

11. A rétegek összetétele az apa iskolázottsága szeri�t a romá� lakosság körébe�, 1997

Társa�almi rétegek
Az apa iskolázottsági szi�tje szeri�ti ará�yok

8 osztály vagy kevesebb Szakiskola Középisk. Felsőfokú végz.
Vezetők 37,5 40,5 6 16
Értelmiségiek 32 17 25 26
Nem fizikai �olgozók 51 22 20 7
Kisiparosok 53 10,5 10,5 26
Mezőgaz�asági ö�állók 100 0 0 0
Fizikai m��kások 74 11 11 4
Mezőgaz�asági m��kások 94 6 0 0
Nem �olgoz�ak 78 13 7 2
Átlag 63 15 13 9

12. A kapcsolathálók kiterje�tsége a jöve�elemkategóriák szeri�t, 1997

Egyé�i jöve�elem (USD)
Ni�cs kapcsolata Kiterje�t kapcsolatháló

Romá� Magyar Romá� Magyar
0 25 13,5 6 7
25 20 16,5 11 9
50 23 12 4 10
75 17 5 13 18,5
100 16 6 14 21,5
150 13 17 9 22
250 0 10 0 20
350 0 0 0 0
600 33 14 0 14,5
Átlag 20 11,3 8,5 13
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13. Társa�almi kapcsolatok száma iskolázottsági szi�te�ké�t, romá�ok, 1997

Iskolázottsági szi�t

8 osztály vagy kevesebb
Szakiskola
Középiskola
Felsőfokú
Átlagosa�

Kapcsolatok száma
Ni�cs kapcsolata 1�3 4�6 7 vagy több Összese�

29,5 50 17 3 100
20,5 47 27,5 5 100
16 45 29 10 100

11,5 32,5 39 17 100

20 45 27 8 100

14. Társa�almi kapcsolatok száma iskolázottsági szi�te�ké�t, magyarok, 1997

Iskolázottsági szi�t

8 osztály vagy kevesebb
Szakiskola
Középiskola
Felsőfokú
Átlagosa�

Kapcsolatok száma
Ni�cs kapcsolata 1�3 4�6 7 vagy több Összese�

16 51 26,5 6 100
10,5 48 32,5 9 100
10 35 40 15 100
9,2 27,7 36,1 26,9 100

11,5 41 35,5 13 100

15. A foglalkozási stát�scsoportok átlagos presztízspo�tszáma. 
A foglalkozási presztízspo�tszámok 1 és 100 között mozog�ak, egy 1995�ös, 
Rotari��féle, a középiskolások körébe� végzett presztízsvizsgálat po�tszámai alapjá�.

Foglalkozási stát�scsoport csoport Po�tszám átlag
1. Csúcsvezetők 82
2. Gaz�asági és politikai vezetők 77
3. Csúcsértelmiségiek és szaba�foglalkozásúak (3) 84
4. Más beosztott és r�ti� értelmiségiek (4) 70
5. Az alacso�yabb ra�gú �em fizikai �olgozók osztálya 61
6. Max. 10 alkalmazottal re��elkező kisvállalkozók (6) 73
7. Alkalmazott �élküli kisvállalkozók és kisiparosak 52
8. Magá� föl�művelők (8) 56
9. Alacso�yabb ra�gú tech�ik�sok és mesterek 58
10. Szakképzett m��kások (10) 51
11. Szakképzetle� és beta�ított m��kások (11) 40
12. Agrárm��kások és más 43
13. Háztartásbeliek és tartós m��ka�élküliek (13) 35
14. Nem �olgozók: ta��lók, egyetemisták (14) 60
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