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Bevezetés

A Budapesti Evangélikus Gimnázium diákságának szociológiai elemzése első
sorban azért izgalmas a kutató számára, mert nagyszerű lehetőségek tárulnak fel 
előtte olyan ismérvek alapján történő vizsgálatokra, amelyeknek hazai kutatása az 
utóbbi években háttérbe szorult. Nem tagadva a termelésben, a munkamegosztás
ban, az anyagi tulajdonlásban elfoglalt hely fontosságát, az átfogó társadaiome- 
lemzésekből nem hiányozhatnak az olyan másodlagos ismérvek sem, mint például 
— az általam vizsgálandó társadalom esetében — a nemzetiségi, vallási, nemességi, 
úrsági, őshonossági helyzet. E másodlagos ismérvek, melyek rendkívül fontos 
szerepet játszottak az 1945 előtti magyar társadalom struktúrájának kialakításában 
finomíthatják az elemzést, és olyan jelentős társadalmi különbségekre mutathat
nak rá, amelyeket a termelésben elfoglalt hely önmagában nem tükröz. A 
későbbiekben egyikük-másikuk jelentősége kétség kívül elhalványult, de mások 
megmaradtak, illetve újabbak születtek. A mindenkor létező másodlagos ismér
vek tényleges társadalmi csoportokat különítenek el a társadalom egészében, 
amelyek rendiesjellegűeknek nevezhetők.1

Bár a cím, talán kicsit megtévesztően, oktatás- vagy iskolaszociológiai témát 
sejtet, dolgozatom tulajdonképpeni céljaegycs rendiesjellegű csoportok, elsősor
ban a vallási csoportok részleges vizsgálata, különös hangsúllyal az iskoláztatásra, 
a műveltségi tőke megszerzésére.

Az iskola diáksága kutatásomban egy nem véletlen kiválasztású minta szerepét 
tölti be, melynek vizsgálata kapcsán szeretnék rávilágítani egyes rendiesjellegű 
csoportképző ismérvek közötti kapcsolatra, illetve ezen csoportok egyes jellemző
ire. Ez azt jelenti, hogy az evangélikus gimnázium mint oktatási intézmény csak 
halványan, a dolgozat hátterében jelenik meg. Természetesen már magát a mintát 
is meghatározza az iskola felekezeti hovatartozása, szelleme, színvonala, felvételi 
politikája stb., de ajelen munkának ezeket ajellemzőket nem volt célja teljességük
ben feltárni.

Dolgozatomban az iskola érettségiző diákságának teljes köre feldolgozásra 
keiül az 1872-től 1944-ig teijedő időszakból. Elsődleges forrásaim az érettségi

* A dolgozat 1989-90-ben készült a szerzó szakdolgozataként a Közgazdaságtudományi Egyetemen.
1 A rendek illetve rendi helyzet legvilágosabb definícióját Max Weber adta, Lásd.: Max Weber. Gazdaság

és társadalom I. Budapest, 1987.
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anyakönyvek, bizonyítványok, az évenkénti iskolai értesítők és a korabeli, illetve 
űjabbkori statisztikai kiadványok voltak. A minta teljes nagysága 2920 fő, ami már 
alkalmas helytálló következtetések levonására.

A tulajdonképpeni elemzést két bevezető fejezet előzi meg, melyeknek célja az 
általam — a mintából adódóan — legfontosabbnak tartott másodlagos ismérv, a 
vallási hovatartozás vizsgálata országos kitekintéssel. Elsősorban terjedelmi okok
ból csak az iskolában túlnyomó többséget képviselő evangélikusokat és izraelitákat 
vettem közelebbről szemügyre, azonban az összehasonlításokban magától értető
dően, a többi jelentős hazai vallásfelekezet is szerepel.

A vizsgálandó időszak kezdőpontja adott volt, ugyanis az 1872/78-as tanévtől 
kezdődően vált az iskola 8 osztályos, érettségit adó főgimnáziummá; végpontját 
pedig egy történelmi korszak lezárulásajelölte ki. E viszonylag könnyen egységbe 
foglalható időszak felölelésére tesz kísérletet dolgozatom.2 3

Az evangélikusok és izraeliták iskoláztatási sajátosságai 
a középfokú oktatásban

A Fasori Gimnázium érettségizőinek vallásfelekezeti összetétele a vizsgált 
időszak folyamán erősen eltért az országos megoszlástól. Általában, a korszakban 
az evangélikusok és az izraeliták magas rekrutációja jellemző a többi felekezet 
rovására. Jelentős számban képviseltetik magukat még a római katolikusok és a 
reformátusok is, szemben a csak elvétve megjelenő görög katolikusokkal, unitári
usokkal és ortodoxokkal. (1. ábra) Az evangélikusok arányának folyamatos 
emelkedése elsősorban annak a törekvésnek az eredménye, amely egyrészt az 
iskolát nemcsak vezetésében, de tanulóifjúságának összetételében is evangélikus
sá akarta tenni; másrészt megkísérelte a lehető legtöbb evangélikus ifjú bevonását 
a felekezeti oktatásba. (Ez a törekvés az iskola részéről például az alacsonyabb 
tandíjakban jelent meg.)J

1. ábra
Az Evangélikus Gimnázium érettségizőinek vallási m egoszlása 
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2 A Fasori Evangélikus Gimnázium 1952-ben, állami jogutód nélkül megszűnt. Az iskola fennállásának 
1945 és 1952 közötti időszakát talán egy kiegészítő, összehasonlító tanulmányban lenne érdemes 
megvizsgál ni.

3 Gyapay Gábor. A Budapesti Evangélikus Gimnázium. Budapest, 1989., 64. o.



A grafikonból leolvasható, hogy míg a főgimnáziummá válás kezdeti éveiben az 
evangélikus érettségizők aránya messze 40% alatt volt (például 1875:14%; 1885:20%; 
1895:32%), ezen arány az 1940-es évekre tartósan 50% fölé emelkedett.

Meglepőbb a zsidóság magasfokú rekrutációja. Az érettségiző diákok között 
általában abszolút többségben voltak a főgimnázium létének első három évtizedé
ben: 1875: 68%, 1885: 72%; 1895: 50%; 1905: 68%. Bár a későbbiekben kisebb 
mértékűvé vált az izraeliták túlképviseltsége, jelentős arányuk egészen az 1940-es 
évekig megmaradt. (Ez a tény egyszerre dicséri az intézmény vallási, nemzetiségi 
toleranciáját és oktatási színvonalát).4

Tekintettel a fenti arányokra, érdemes kicsit nagyobb kitekintéssel megvizsgálni 
a két felekezet viszonyát a középfokú oktatáshoz a korabeli Magyarországon, 
visszanyúlva a kutatás tárgyát képező időszakot megelőző évtizedekre is.

A múlt század második felének polgárosodó Magyarországán a műveltségi tőke 
felértékelődésének lehetünk tanúi, ami az iskolák, az iskoláztatás jelentőségének 
emelkedéséhez vezetett. A bürokratizálódó állam, a kapitalizálódó gazdaságszer
vezet, és a modernizálódó társadalom számára ugyanis egyre inkább nétkülönöz- 
hetetlenné vált egy jó l képzett hivatalnoksereg, szélesebb szakértelmiségi réteg, 
illetve egy szakmai elit kialakítása. A képzettséget az állam is honorálta — például 
a választójog megadása által —, és a társadalmi tudatban is az egyéni státuszhely
zetet javító tényezővé vált. Megnyílt tehát egy lehetőség a státuszhelyzetükön 
javítani akaró, marginális helyzetben lévő csoportok tagjai számára a státuszkom
penzáció felé. A korabeli középfokú iskoláztatási adatok tükrében éppen az 
evangélikusok és az izraeliták esetében tűnik leginkább úgy, hogy éltek is ezzel a 
lehetőséggel.

1 .táblázat
1000 vallásfelekezeti tagra jutó fiú középiskolai tanuló

1 8 7 0 /7 1 1 8 9 2 /9 3 1 9 1 0 /1 1 1 9 3 0 /3 1
Katolikusok 2,25 2,06 3,05 5,35
Reformátusok 3,14 2,61 3,82 5,47
Evangélikusok 3,80 3,17 4,90 6,79
Görögkeletiek 0,91 1,00 1,59 1,81
Izraeliták 7,03 8,69 16,45 14,70

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 480-481. o., 1901. 17. o., 1894. 800-301. o., 32. old., 1911. 
385. o,, 1931. 269. 'o. Miután a megvizsgált felekezetek korösszetétele lényegesen nem különbözik 
egymástól, megengedhető az egész felekezeti lélekszámhoz viszonyítani.

4 Külön kutatást igényelne annak megállapítása, hogy az érettségizőkre érvényes arányok mennyiben 
tekinthetők jellemzőnek a gimnázium teljes diákságára. Másképpen: milyen a felekezeti megoszlása 
a lemorzsolódó, illetve az iskolát a IV. vagy a VI. osztály elvégzése után befejező tanulóknak.
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A táblázatból jó l kiolvasható a középfokú oktatás jelentőségének általános 
emelkedése a korszak folyamán. A vizsgált felekezetek esetében több mint 
kétszeresére emelkedett az ezer főre jutó tanulók száma: összevonva 1870/71-ben 
2,72%; 1930/31-ben 5,95% a középiskolai tanulók aránya. A töretlen emelkedést 
1892/93 körül látszólag kisebb hanyatlás szakította meg. Az adatok áttekintése 
után kitűnik, hogy nem az 1892/93-as érték a viszonylagosan alacsonyabb, hanem 
a korábbi torzít kismértékben felfelé. 1863-tól 1875-ig ugyanis kolerajárvány 
tombolt Magyarországon, amely a teljes népesség számát arányában jobban 
lecsökkentette, mint a középiskolai tanulókét. Az 1876-tól újra normális szintre 
visszaálló szaporodási ráta ezek után — a középiskolai tanulók abszolút számának 
jelentős emelkedése ellenére is — általában az arányszám kismértékű csökkenésé
hez vezetett.

Azonban jogosan vethetjük fel az előbbi kimutatással szemben, hogy az iskoláz
tatási adatokat erősen torzítják az eltérő osztálytagozódásból eredő különbségek. 
A zsidóság esetében a magasabb kultúrájú városi középrétegek más felekezetek
hez nem hasonlítható túlsúlya, illetve a zsellérek, a mezőgazdasági cselédek és a 
törpebirtokos parasztok elenyésző hányada, az evangélikusoknál pedig az utóbbi
ak kis súlya is hatással van a kedvező iskoláztatási kép kialakítására. Kiküszöbölve 
az osztálytagozódás eltéréseit, a magyar társadalomban legnagyobb szerepet 
játszó felekezetekre a kővetkező képet kapjuk:

2. táblázat
A felekezeti felsőbb oktatás jellemzői az osztálytagozódási különbségek

semlegesítése után

Érettséginél Egyetemi
tanulmányoknál

1910 1930 1900
Katolikusok — - 88
Reformátusok — 75
Evangélikusok 105 152 125
Izraeliták 127 118 200

Átlagos iskoláztatás = 100, az ennél kisebb érték aluliskolázta tásl, a nagyobb túliskoláztaíást jelent.
Forrás: Karády Viktor: A vallási hovatartozás szerepe a társadalmi csoportok közötti iskoláztatási 

egyenlőtlenségek alakulásában a 20. századi Magyarországon (kézirat), 5. o.

Eltekintve most az adatok időbeli változásának értelmezésétől, megállapíthat
juk, hogy mindkét felekezet az átlagosnál nagyobb súllyal képviseltette magát a 
felsőbb oktatásban. Ellenben a hasonló számok mögött különböző iskoláztatási 
stratégiák húzódnak meg, a két vallásfelekezet erősen eltérő helyezetéből adó
dóan.
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Az evangélikusok esetében a státuszkompenzáció kisebb szerepet játszik a 
tűliskoláztatásban, mint az izraelitáknál, és inkább nemzetiségi szinten jelentke
zik. Az evangélikusok túliskoláztatási j  ellemzőit elsősorban az a veszélyeztetettségi 
tudata alakította ki, ami a vallási kisebbségi létből következett.

A felekezet taglétszáma országosan a 10%-ot sem érte el, egyes — elenyésző 
számú — felvidéki és erdélyi megye kivételével mindenütt kisebbségben éltek. 
Iskolarendszerük kiépítése és a tanulás ösztönzése éppen ebből a marginális létből 
fakadt, célja a vallási identitás és elkülönülés megőrzése és a felekezet önreproduk
ciójának biztosítása. Ezen célkitűzések megvalósításának nagyon fontos színtere 
volt az iskoláztatás, különösképpen a középfokú oktatás. A felekezeti iskolának 
mindig is nagyon fontos szerepe volt a hit erősítésében, a hívők mégtartásábán, 
vagyis éppen a fentebb említett célok elérésében.

3. táblázat
A felekezeti gimnáziumok adatai az 1900/01-es tanévben

katolikus református evangélikus
Gimnáziumok száma 45 25 22
Gimnáziumi tanulók száma 24 003 7 960 4 711
Egy felekezeti gimnáziumra 
jutó felekezeti tanuló 533 318 214
Egy tanárra eső tanuló 23,6 22,7 21,1
Egy tanulóra eső kiadás (Kor.) 192 265 254

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv 1901. 337-343. o.

A 3. táblázatból egyértelműen kitűnik, hogy az evangélikusok statisztikai súlyuk
hoz és középiskolai diákságuk számához képest is, mind minőségi, mind mennyi
ségi szempontból túlfejlesztették középfokú iskolahálózatukat, még a másik nagy 
protestáns felekezethez mérten is. Ebben — a fentebb említett célok elérésének 
igényén kívül — kétségtelenül a német nemzetiségű evangélikusok előrehaladott 
polgárosodása is szerepet játszott. A nagy hagyományú erdélyi és felvidéki 
evangélikus iskolákat szinte kivétel nélkül a német evangélikus polgárság alapí
totta.

Érdemes tehát megvizsgálni, mennyiben sikerült az evangéükus oktatásnak 
elérnie legfőbb célját: erősíteni a felekezet tagjainak az egyházhoz való kötődését, 
illetve az önreprodukció biztosítását.
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4. táblázat
Magyarország népességének vallási megoszlása %-ban

1787-1930

1787* 1857 1869 1890 1910 1930
Római katolikus-]

1*61,2*
44,74 45,68 47,84 49,3 64,9

Görög katolikus. 11,36 11,65 10,94 11,0 2,3
Református 15,1* 15,06 14,88 14,62 14,3 20,9
Evangélikus 9,58* 8,29 8,08 7,80 7,1 6,1
Görög keleti 12,8* 16,72 15,25 13,64 12,8 0,5
Izraelita 1,25* 3,37 4,00 4,67 5,0 5,1
Egyéb 0,07* 0,46 0,46 0,49 0,5 0,2

*Erdély nélkül
Forrás: Thirring Gusztáv: Magyarország népessége II. József korában, Bp. 1938.; Magyar Statisztikai 

Közlemények L kötet, Bp- 1893. 105. o., 42. kötet, Bp. 1912. 8. o.; Magyar Statisztikai Évkönyv 1931,, 
Bp. 1932. 10. o.

A vizsgált korszak népszámlásának adatai egyértelműen a katolikusok előretö
rését és — az izraeliták kivételével — a kisebbségi vallások térvesztését mutatják. 
Mind az evangélikusok, mind az izraeliták esetében a vallási marginalítás nemze
tiségi kisebbségi helyzettel is együttjárt. 1910-ben az evangélikusok 34%-a német, 
38%-a szlovák3 anyanyelvűnek vallotta magát, még azután is, hogy a két kisebbség 
1784-től a XX. század első évtizedének végéig összesen mintegy 1,5 millió főt 
vesztett a magyarság javára az alább részletezendő asszimilációs folyamat során.5 6 
Mindkét felekezet erős szétszórtsága súlyosbította a marginális helyzetet. Kon
centrálódás az evangélikusoknál egy-egy tájegységen, a zsidóság esetében pedig — 
az 1840-esés 1867-es letelepedési törvények után — főleg az iparosodó városokban 
figyelhető meg.

Ilyen körülmények között a folyamatos visszaszorulás az evangélikusokat létük
ben fenyegette. A felckezet saját térvesztesének okait statisztikai kimutatások 
elemzése alapján a következőkben látta: természetes szaporodásuk alacsony 
voltában, az evangélikusok túlképviseltségében a kivándorlók között, a kilépések 
és áttérések nagy számában és az 1904-ben bevezetett reverzális szisztéma kedve
zőtlen hatásában.7 Azonban, ha közelebbről megvizsgáljuk a felsorolt indokokat,

5 A német evangélikusok a nyugati határszélen, Szászföldön, illetve kisebbrészt a Felvidék városaiban 
éltek. A szlovák evangélikusok pedig a Felvidék nydvhatárától északra, illetve Szabolcsban és 
Békésben, szigetekben éltek. Az evangélikusok harmadik csoportját a magyar anyanyelvűek alkották, 
ók Békésben, Szabolcsban és a Felvidék déli részén laktak. Magyar Statisztikai Közlemények ö l . kötet, 
Budapest, 1916., 162-165. o. és 246-256. o.

6 Unnák Péter: Polgárosodás és asszimiláció Magyarországon a XIX. században. In: Történelmi Szemle 
1974/4. 513. o.

7 Bállá Jenő: Az evangélikusok térvesztésének okai és tényezői, és a további térvesztés megakadályozá
sának eszközei. Nyíregyháza, 1910.
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világossá válik, hogy azok a térvesztés tünetei, tehát nem okok, hanem maguk is 
következmények. Az okokat nem az emberi döntésekben, hanem az azokat kiváltó 
politikai, társadalmi változásokban kell keresnünk.

A XVIII. század utolsó negyedében az evangélikusok többsége három nagy 
tömörülésben lakott az országban. Az ország nyugati határszélén (Vas, Sopron, 
Győr és Veszprém megyékben) 104 496 evangélikus élt, akik az ottani népesség 
15,9 %-át tették ki. A Duna bal parti megyéiben — Bars és Trencsén kivételével 
—, illetve Szepes, Sáros, Gömör és Kishont megyékben a népesség 28,6 %-a, 
342 045 fő volt ágostai hitvallású az 1787-es népszámlálás szerint.8 A harmadik 
jelentős evangélikus tömb Erdélyben volt, de erre nincs pontos számadatunk 
ebből az időből. Legkorábbi erdélyi adatunk 1869-ből való, ekkor 209 080 
evangélikus élt ott, a lakosság 9,98%-a.9

Összehasonlítva az evangélikusok 1787-es és 1910-cs elhelyezkedését, az adatok 
területi súlyeltolódást mutatnak. Míg a hagyományosan népes evangélikus lakos
ságú északi megyékben az evangélikusok száma csak 11,7 %-kal haladta meg 1910- 
ben az 1787-es szintet,10 addig egyes központi megyékben számuk több mint 
kétszeresére, sőt néhol majdnem háromszorosára (!) duzzadt. (Eközben Magyar- 
országon (Erdély nélkül) lélekszámúk átlagosan 70%-kal nőtt.) A legnagyobb 
növekedést úgy arányában, mint abszolút értékben a dunántúli (Baranya, Sopron, 
Győr, Tolna, Somogy), és az alföldi (Pest-Bodrog, Békés, Szabolcs) megyékben 
tapasztalhatjuk. Hasonlóak az erdélyi adatok is. Míg 1869 és 1910 között az 
evangélikusok országosan 19,2%-kal szaporodtak, addig ugyanez a szám Erdély
ben mindössze 9,5%. Itteni térvesztésük kisebb mértékű: számuk az 1869-es 
9,98%-ról 1910-re 8,55%-ra olvadt. A fentiek alapján joggal feltételezhetjük, hogy 
a két időpont között nagyarányú evangélikus migráció zajlott le az országban. Az 
árutermelésbe előbb és erőteljesebben bekapcsolódó területeken nőtt meg nagy 
arányban az ágostai hitvallású lakosság a fejletlenebb felvidéki területek rovására. 
(A túlnépesedett, kevés munka és felemeíkedési lehetőséget kínáló megyékből a 
gyorsabban polgárosodó megyék felé vándorolt a főleg paraszti lakosság.) Az 
effajta népességáramlás a korai kapitalista fejlődésre általában is jellemző.

Az általunk nyomon követett evangélikus vándorlók túlnyomó része szlovák és 
német származású volt, ami azt jelentette, hogy a lakhelyváltás a kisebbségi 
nemzetiségi környezetből való kiszakadással járt együtt, amennyiben a vándorlók 
nagyrészt magyar többségű területekre kerültek. A nemzeti közösség meggyengü
lése, a kapitalizálódás—polgárosodás—városiasodás együttese és a csonka társadal
mi szerkezet együttesen vezettek ezen helyváltoztató nemzetiségi csoportok

8 Tkirring Gusztáv: Magyarország népessége II, József korában. Budapest, 1983., 46-47. o.
9 Az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei. Pest, 1871. 4649. o.

10 Magyar Slaliszlikai Közlemények Budapest, 1893.1. kötet 109-110. o. Tkirring Gusztáv: Magyarország 
népessége II. József korában- Budapest, 1983 4647. o. Az északi fejletlen, túlnépesedett vidékekről 
történő kivándorlás is okozója volt az alacsony gyarapodásnak. Ballajenő az 1980-tól 1990-ig terjedő 
időszakra az evangélikusok lélekszáma gyarapodásának 3 %-ára becsüli az evangélikus kivándorlást.
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fokozott asszimilálódásához.11 De míg a nyelvi asszimiláció ellen nem hadakoztak, 
sót kívánatosnak tartották — hiszen a felfelé mobilitás szükséges feltétele volt —, 
addig a vallási asszimilálódás ellen védekeztek. A védekezés látványos bizonyítéka 
az evangélikusok iskoláztatási stratégiája. A vallási disszimiláció célkitűzése saját 
iskolarendszer kiépítését kívánja meg. Ez azonban evangélikus részről a XVIII- 
XIX. század fordulóján az ország középső (Duna-jobbparti, Duna-Tisza köze, 
Tisza-balparti) területein hiányos volt, szemben a nagymúltúan erősen iskolázott, 
hagyományosan evangélikus vidékekkel.

5. táblázat
Az evangélikus fiú középiskolák területi elhelyezkedésének változásai41

1760-70 1780-90 1840-50 1860-70 1890-1900 1925-35
Duna jobb part 1(0) 1(0) 2(1) 3(2) 3(2) 2(0)
Duna bal part 5(1) 6(2) 4(0) 5(3) 3(1) —

Duna-Tisza köze 0 1(1) 2(1) 2(2) 2(1) 2(0)
Tisza jobb part 6(1) 6(1) 8(2) 6(2) 5(0) 0
Tisza bal part 0 0 2(1) 3(2) 3(0) 3
Tisza-Maros szöge 0 0 0 0 0 —

Erdély 7(0) 7(1) 7(o) 8(2) 8(2) —

*A zárójelben: az összes középiskolából az érettségit nem adók
Forrás: Mészáros István: Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája 996-1948. (Általánosan
képző középiskolák) Budapest, 1988.

A kimutatásból látható, hogy az evangélikus középiskolai hálózat területi 
változásai követték a felekezet tagjainak migrációs irányát. A legnagyobb visszavo
nulás a Felvidéken történt (Duna bal-, illetve Tisza jobbpart), ahol egy évszázad 
alatt gyakorlatilag 4 evangélikus iskola szűnt meg. Ellentétes tendenciákat mutat 
az ország középső vidéke: itt 5 új középiskola nyűt a XIX. század folyamán. (1802 
Szarvas, 1806Sárszentlőrinc, 1821 Pest, 1858 Békéscsaba, 1861 Nyíregyháza). Egy- 
egy új iskolát alapítottak még a nyugati határszélen (Felsőlövő 1850) és Erdélyben 
(Szászrégen 1861) az el- és kivándorlás által kevésbé sújtott, elsősorban német 
evangélikusok lakta területeken.12

Azonban ezek a változások sem tudták ellensúlyozni teljes mértékben a területi 
súlyponteltolódást. 1910-es adatok szerint a Felvidéken 53 280 felekezeti tagra 
jutott egy felekezeti iskola, Erdélyben 28 630-ra, ezzel szemben a központi 
területeken (a nyugati határszélt is beleértve) 72 420-ra.13

11 Bővebben ld,: H anák i. m.
12 Mészáros István: Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája 996-1948. (Általánosan képző 

középiskolák), Budapest, 1988., 291-331. o.
13 Magyar Statisztikai Közlemények I. kötet 109-110. o, és az 5. táblázat adatainak összehasonlítása
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Súlyosbította a helyzetet, hogy a belső vándorlás szétszórta az evangélikusokat 
az országban. A kisfokú urbanizáltság már a XIX. század elején is rontotta 
középfokú iskoláztatásuk lehetőségeit, de ebből a szempontból előnyős volt, hogy 
evangélikus tömbök léteztek. S bár a század folyamán urbanizáltságuk fokozódott 
— egyre többen költöztek a gazdaságilag előbb fejlődésnek indult területek 
városaiba —, a tömbök bomlásával szétszórtságuk megnőtt. Ezt a folyamatot az 
iskolahálózat nem volt képes teljes mértékben követni, mert az sok kislétszámú 
intézmény megnyitását követelte volna meg, ami az egyház nem túl kedvező 
pénzügyi helyzetében objektív akadályokba ütközött.

A fentiekből következően az evangélikusok sokhelyütt messze kerültek saját 
iskoláiktól. Ezért inkább az éppen ezt az űrt betölteni hivatott, a fejlődésnek indult 
városokban megnyitott közületi iskolákat vették igénybe, és ezzel pontosan a 
felekezeti disszimilációs törekvésekkel szemben cselekedtek. Ez látható a 6. 
táblázatból:

6. táblázat
A saját felekezeti gimnáziumban érettségizők 
az összes felekezeti érettségiző százalékában

1909-1915 1926-1931 1938-1942
Katolikusok 56,4 46,8 42,8
Reformátusok 60,8 51,9 52,9
Evangélikusok 55,8 38,7 40,0

Forrás-. Magyar Statisztikai Évkönyv

Az evangélikusok legutolsó helyének oka nem kizárólag a földrajzi kínálat- 
keresleti eltávolodás volt. Az arányokat mindenképpen befolyásolta még a triano
ni területvesztés és az evangélikusságon belül kibontakozó elvilágiasodási folya
mat is.

Az 1920-as békekötéssel az evangélikusok középiskolai hálózatuk 70%-át vesztet
ték el (míg ugyanez a szám a katolikusok esetében 47%, a reformátusoknál 
40%), viszont az elcsatolt területeken az evangélikus lakosságnak csak körülbelül 
65%-a maradt. A megmaradt összesen 7 evangélikus iskola már csak erős megszo
rításokkal nevezhető hálózatnak.

Ráadásul a megmaradt iskolák evangélikus kihasználtsága ott sem érte el a 
maximális mértéket, ahol ezt a földrajzi keresleti—kínálati viszonyok egybeesése 
lehetővé tehette volna. Jó  példa erre a fasori gimnázium, amelyben a budapesti 
evangélikus gimnazisták mindössze 39%-a tanult 1930-ban.14 Ennek feltételezhető 
oka az evangélikusok és általában a hívők között meginduló szekularizálódási 
folyamat, melynek mélyebb összefüggéseire a jelen tanulmány nem térhet ki. Az 
azonban mindenképpen leszögezhető, hogy ez utóbbi folyamat és a felekezeti

14 Budapest Székesfőváros Statisztikai Évkönyve XX. évfolyam. Budapest, 1932-
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iskoláztatástól való elfordulás kölcsönösen erősítették egymást, és az egymásraha- 
tás végső következménye az evangélikusok relatív csökkenése volt.

A magyarországi zsidóság iskoláztatási stratégiáit és iskolapolitikáját a vizsgált 
időszakban legdöntőbben a változó mértékű, de többé-kevésbé mindig meglévő 
jogfosztottsága határozta meg. Évszázadokra visszanyúló hátrányos megkülönböz
tetésük sajátos védekezési mechanizmusokat alakított ki bennük. Ezen mechaniz
musok közül a XIX. század végi, XX. század eleji modernizációs időszakban igen 
fontossá vált számukra az iskoláztatás, melynek státuszkompenzáló szerepe — mint 
már említettük — ebben a korszakban nőtt meg jelentősen. A zsidóság jelentős 
mértékű középfokú túliskoláztatottsága(ld.: 1. táblázat) saját középiskolai hálózat 
kiépítése nélkül történt meg, amely tényező a tudás, a szakértelem megszerzésén 
kívül egy másik kompenzációs folyamatot is elősegített: a nyelvi és kulturális 
asszimilációt. A nem saját felekezeti oktatás kompenzatív funkciója tehát kettős 
volt a hazai izraeliták esetében: egyrészt az iskolai végzettség (az érettségi) és a 
hozzákapcsolódó tudás megszerzése a foglalkoztatási piacon és a társadalmi 
jogosultságok terén jelentett előnyös helyzetet; másrészt elősegítette a magyarság
hoz való asszimilálódási, ami az emancipáció előfeltételének számított. A két 
tényező együttese pedig a társadalmi érvényesülést, a felfelé való mobilitást, az úri 
osztályokba való bejutást jelenthette a zsidóság számára, főleg az I. világháború 
előtt. S bár a két világháború között — elsősorban a magyar uralkodó osztályok 
elzárkózása folytán — az öröklött tényezők (mint például család, nemesség, vallás) 
szerepe felértékelődött a szerzett tényezőkkel (például iskolázottság) szemben, a 
műveltségi tőke megléte továbbra is fontos státuszemelő tényező maradt, így a 
művelt zsidóság státuszinkongruenciájának mértéke is jelentősen emelkedett.

Annak mértékét, hogy a zsidóság milyen arányban fogadta el az úri osztályok 
által a XIX. században felkínált úgynevezett asszimilációs szerződést, és indult meg 
a fenntebb leírt úton a társadalmi mozgástérben, legtisztábban a magukat magyar 
anyanyelvűnek valló izraeliták arányszámának változásából állapíthatjuk meg.

7 . táblázat
Az izraelita vallásúak anyanyelv szerinti megoszlása (százalékban)

1880 1910 1930
Magyar
Német

55,34 76,9 97,4
33,74 21,6 2,2

Egyéb 10,92 1,5 0,4

Forrás: Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei. Bp. 1882.390. o,; MagyarStatisztikai 
Évkönyv 1915. Bp. 1918. 20. o.; ua. 1933. Bp. 1934. 13. o.

Annak ellenére, hogy az 1910-es és az 1930-as arányszámok különbségében a 
trianoni területvesztés is szerepet játszik — hiszen nagyrészt a nem magyar 
anyanyelvűek által lakott területeket csatolták el —, bizton állíthatjuk, hogy a
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zsidóság rohamléptekkel tette meg azt az utat, amelynek megtételét az asszimilá
ciós szerződés az emancipáció feltételeként határozott meg. (Más kérdés, hogy 
mire a zsidóság elérte a célt, azt már távolabbra helyezték, sőt később kiderült, 
hogy már nincs is cél, a futás hiábavaló volt.)

A fenti számok még inkább mutatják az asszimiláció óriási sebességét, ha 
összevetjük őket például a másik, jelentős arányú nem magyar anyanyelvű hívőt 
tömörítő vállalásfelekezettel, az evangélikusokkal.

Esetükben a fenti arányok a következőképpen alakulnak: a magyar anyanyelvű
ek aránya 1880-ban 22,31%, 1910-ben 31,92%, míg 1930-ban 75,2%.15 16 A számok
ból kitűnik, hogy az evangélikusok között is igen nagy a nyelvi asszimilálódás 
mértéke (mint ahogy arra már az előzőekben rámutattunk), de még őket is messze 
megelőzik az izraeliták. Ha a különböző anyanyelvűek szaporodási rátáját azonos
nak tételezzük fel, 30 év alatt (1880-1910 között) a zsidó lakosság körülbelül 
20%-a vált magyarrá, míg ugyanez a szám az evangélikusok esetében nem éri el a 
10%-ot.15

Azonban mint már utaltunk rá, nagyrészt hiába vált magyarrá a zsidóság 
túlnyomó többsége, hiszen mire ezt megtette, már tovább szigorodtak a követel
mények. A következő emancipációs feltétel az I. világháború után a kereszténnyé 
válás lett. Az alábbi számok jó l mutat] ák, hogy a zsidóság asszimilációban élenjáró 
része még az áttérésre is hajlandó volt: az izraelita vallásúak abszolút száma 1920 
és ’30 között 6,1%-kal csökkent, míg a természetes szaporodás ebben az időszak
ban Magyarországon 8,7% volt.15 A veszteség meglehetősen magas.

Ilyen nagymérvű asszimilációs készség láttán a továbbiakban nem csodálkozha
tunk azon, hogy a zsidóság egyáltalán nem törekedett jelentős felekezeti középis
kolahálózat létrehozására,17 hanem szívesen vette igénybe az állami, sőt a keresz
tény felekezeti középiskolákat is. Az izraelita középiskolák megnyitását az I, 
világháború vége után pedig inkább az antiszemita kurzus felerősödéséhez 
köthetjük, mintsem valamiféle a zsidóság részéről követett disszimilációs stratégi
ához. A következő táblázatból kitűnik, hogy még 1933-ban is az összes izraelita 
vallású Fiú középiskolai tanuló mindössze 1/6-ajárt saját felekezeti középiskolába.

15 Miután a kivándorlásban a nemzetiségek (németek és szlovákok) számarányuknál valamennyivel 
nagyobb súllyal szerepeltek, így ez a szám is valamelyest lefelé módosulna, ha az evangélikus 
kivándorlókról pontos adatokkal rendelkeznénk. Az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás 
eredményei 390. o. Budapest, 1882. Magyar Statisztikai Évkönyv 1915. Budapest, 1916. 20. o. 
Magyar Statisztikai Évkönyv 1933. Budapest, 1934. 13. o.

16 Magyar Statisztikai Évkönyv 1932. Budapest, 1933. 13. o.
17 Az első izraelita felekezetű fiú középiskola (Vágújhelyen) 1916-tól adott érettségit, majd az I. 

világháború után Budapesten és Debrecenben nyűt izraelita felekezeti fiú középiskola.
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8 . táblázat
Az izraelita vallású fid középiskolai tanulókra jellemző arányok

százalékban

izraelita vallású fiú középiskolai tanuló 
az ossz. középisk. az ossz. izraelita
tanulóból=tan% középisk.tanulóból=izr%

1870/71 1899/1900 1925/26 1932/33
Az iskola jellege tan% izr% tan% izr% tan% izr% tan% izr%
Állami 19,1 23,7 36,6 49,5 22,6 51,2 19,7 49,2
Kir. katolikus — — 23,4 8,0 7,2 1,7 4,2 1,1
Községi — — 27,0 6,3 25,4 11,8 21,2 9,6
Római katolikus 11,4* 48,0l 13,81 15,71 4,2 4,9 3,1 4,6
Evangélikus 9,4 11,0 17,0 8,7 17,2 4,9 14,6 4,5
Református 8,7 16,6 13,8 9,0 9,6 7,0 8,3 7,0
Izraelita — — 82,4 0,9 99,6 12,6 98,5 16,4
Egyéb* 3,4 0,7 11,8 1,9 40,5 5,8 33,3 7,6
Összesen 11,5 100,0 23,5 100,0 18,5 100,0 16,0 100,0

1: Római és görögkatolikus együtt 
2; 1870/71 unitárius és ortodox iskolák

1899/1900 unitárius, ortodox, alapítványi és magániskolák 
1925/26 és 1932/83 egyesületi és magániskolák

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyvek 1872. 480-81. o., 1926. 234, o., 1900. 352-53, o., AsztalosJózsef: 
A magyar középiskolák statisztikája az 1932/33-as tanévig, Bp, 1934.

A 8. táblázat több fontos tanulsággal szolgál. Legszembeötlőbb talán az izraelita 
diákok magas túlképviseltsége az állami iskolákban, amely a századforduló után 
már azt jelentette, hogy a zsidó középiskolai tanulók megközelítőleg fele állami 
iskolába járt. Ez a tény több okra vezethető vissza.

Magyarázó tényező egyrészt a hazai zsidóság más felekezeteket messze megha
ladó városiasodottsága. A magyar zsidók beköltözését a városokba véglegesen az 
1840. évi XXIX. te. biztosította. Ekkor kezdődött, meg igazi méreteiben az a 
migráció, melynek eredménye már az 1869-es népszámlálás alkalmával megmutat
kozott.18 Ebben az évben a zsidóság megközelítően 30%-a lakott törvényhatósági 
jogú vagy rendezett tanácsú városokban, szemben az egész lakosságra érvényes 
14%-kal. A különbség tovább nőtt, és a századfordulón már a zsidóság majdnem 
fele élt városban (45%), míg az összes magyarországi városlakó csak a lakosság 
18%-át tette ki.19A fenti számok azt jelentik, hogy a zsidó fiatalság elsősorban — a 
többi felekezetet messze meghaladó arányban — a rohamosan fejlődő, a gazdaság 
vérkeringésébe előbb bekapcsolódó központi városok iskoláztatási piacán jelent
kezett kereslettel. Itt azonban, miután a nagyarányú betelepülés amúgy is hiányt

18 Venetiáner Lajos: A magyar zsidóság története, Budapest, 1922- 102-103. o,
19 Magyar Statisztikai Közlemények X. kötet. Budapest, 1909. 93-94. o.
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indukált, elsősorban az újonnan, az állam vagy kisebbrészt a községek által 
alapított és fenntartott iskolákban talált szabad helyet. Lehetőségetjelentett még 
a kiteijedt hálózatú katolikus iskolahálózat is a múlt században (ld.: 1871:48%), de 
a katolikusok, elsősorban az iskoláztatás terén mutatkozó fokozatos elzárkózása 
később ezt a lehetőséget leszűkítette. (Amint ez a táblázatból is kiolvasható: míg 
1900-ban a katolikus iskolák diákságának 13,8%-a izraelita volt, addig 1933-ra ez 
az arány 3,1%-ra csökkent.)

Másrészt a zsidóság állami iskolák felé fordulása az iskolatípus választással is 
összefüggött. Az 1927-től 1933-ig teijedő éveket megvizsgálva, szinte állandósult 
arányokat fedezhetünk fel az iskolatípus megválasztását illetőleg. Nevezetesen az 
összes zsidó fiú középiskolai diák körülbelül 16%-a gimnáziumba, 62%-a reálgim
náziumba és 22%-a reáliskolába járt.20 Ezen adatok magyarázzák az állami közép
iskolák előkelő helyét a preferenciaskálán, mivel ebben az időszakban az összes 
reálgimnázium 43%-a, a reáliskolák 78%-a állami kezelésben volt.21 A fenti számok 
egyértelműen azt jelentik, hogy a városiasodon, reálirány felé orientálódó'zsidó
ságnak az állami iskolák nyújtották az iskolapiacon a legkedvezőbb kínálatot.

Ha a táblázat XX. századi trendjeit figyeljük, legelsősorban a zsidó diákok 
arányának fokozatos csökkenését konstatálhatjuk. Ez annak ellenére történt így, 
hogy az 1920-ban elvesztett népességben a zsidóság alulreprezentált volt, így 
magyarországi arányuk 5%-ról 6,2%-ra nőtt.22A táblázat adataiból úgy tűnik, hogy 
ennél lényegesen erőteljesebb volt az ellentétes tendenciák hatása: az antiszemita 
kurzus (numerus clausus) és az ennek hatására kibontakozó áttérések csökkentet
ték elsősorban a zsidó diákok arányát.

Az egész korszakban végig csökkent a zsidóság súlya mind a királyi katolikus, a 
községi, a római katolikus és a református iskolákban. Ezen csökkenések az összes 
zsidó diák arányának esésénél nagyobbak voltak, hiszen az említett iskolák súlya 
a zsidó iskoláztatáson belül is csökkent. A hanyatló trendeket a saját felekezeti, 
egyesületi és magán iskolák jelentőségének emelkedése ellensúlyozta.

A fentebb leírt jelenség, áttételesen bár, de mutatja az elbukott asszimilációs 
szerződés hatását is: a zsidó diákság jelentős része kiszorul a keresztény (főleg a 
katolikus) iskolákból. (Míg 1900-ban a zsidó diákság 41,4%-a járt katolikus, 
evangélikus vagy református jellegű középiskolába, addig 1933-ban már mind
össze 17,2%-uk.)

Végül, miután a fenti táblázat teljesen kimerítő elemzésére teijedelmi okokból 
nem vállalkozhatunk, álljon itt még egy utolsó észrevétel az evangélikus iskolákkal 
kapcsolatban.

A kimutatásból megállapítható, hogy míg — az 1933-as adat kivételével — a zsidó 
diákok súlya fokozatosan emelkedett az evangélikus iskolákban (még az összes 
zsidó tanuló arányának 1900 és 1926 közötti csökkenése ellenére is), addig az 
izraelita diákság evangélikus iskolában tanuló hányada folyamatosan csökkent.

20 Asztalos József-. A magyar középiskolák statisztikája az 1932/33-as tanévig. Budapest, 1634. 60-64. o,
21 U. o. 53-56- o.
22 Magyar Statisztikai Évkönyv 1623-1925. Budapest, 1927. Ö. o.
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Ebből a jelenségből az evangélikus hálózat hanyatlására következtethetünk. A 
hanyatlás oka elsősorban a tiranoni területvesztés volt, mely után -  a nagy 
hagyományokkal rendelkező felvidéki és erdélyi iskolák elvesztése miatt -  az 
evangélikus középiskolai hálózat csak árnyéka maradt korábbi önmagának. (Ld.: 
5. táblázat) Másrészt — a korábbiakban már említett—evangélikus belső migráció 
egyes vidékeken erősen lecsökkentette az evangélikus keresletet a saját felekezeti 
iskolák iránt, s így felesleges kapacitások jöttek létre. A szabad kapacitások 
kihasználása pedig mindkét felekezet érdeke volt. (Itt elsősorban a magyar 
tannyelvű iskolákról van szó.) Az asszimiláns zsidóság számára előnyös volt az az 
evangélikus iskola, melynek vallási türelme (a térítési szándék hiánya) és jó  
ellátottsága (ld. 3. táblázat) köztudott volt. Az evangélikusok pedig így a megcsap
pant styát felekezeti kereslet ellenére is fenn tudták tartani iskolájukat, köszönhe
tően az izraeliták által fizetett tandíjaknak, amely többszöröse volt az evangéliku
sok által fizetettnek.23

Az 1933-as adat a fentiekkel szemben már azt mutatja, hogy a zsidóság “kivo
nulása” a keresztény iskolákból a 30-as években már az evangélikus középiskolák
ban is éreztette hatását. A magyarországi zsidók és keresztények általános távolo
dása a társadalmi térben nem kímélte az iskolapiacon egymáshoz viszonylag közel 
álló két felekezetet sem. Befolyással lehetett a zsidó diákok arányának csökkené
sére az a tény is, hogy akedvezőtlen gazdasági helyzet miatt csak a zsidóságjómódú 
és erős asszimilációs akaratot hordozó rétegei engedhették meg maguknak, hogy 
megfizessék az ekkorra már hatszoros szintű tandíjat. Figyelemre méltó azonban, 
hogy a zsidó diákok aránya az evangélikus iskolákban ennek ellenére is több mint 
négyszeres maradt a katolikusok, és majdnem kétszeres a református iskolákbani- 
hoz képest. Ez kétségkívül megerősíti azt a felvetést, hogy a zsidóság a keresztény 
felekezetek közül az evangélikusokhoz állt — a távolodás ellenére — a legközelebb 
a társadalmi térben.

A megelőző tábla elemzése kapcsán hivatkoztunk egy olyan jelenségre, mely 
megérdemli, hogy részletesebben foglalkozzunk vele. A következő táblázat választ 
ad arra, hogy az egyes vallásfelekezethez tartozó diákok milyen arányban oszlottak 
meg az egyes iskolatípusok között.

33 Gyapay Gábor. A Budapesti Evangélikus Gimnázium. Budapest, 1989. 64, o. 
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9. táblázat
A különböző vallásfelekezetű fiú középiskolai diákok 

iskolatípus-választása (%)

1881-85 1891-95 1906-10
é v e k  á t l a g a

gm. ri. gm. ri. gm. ri.
Római kát. 87,8 12,2 83,5 16,5 85,1 14,9
Református 95,3 4,7 92,3 7,7 93,5 6,5
Evangélikus 87,7 12,3 80,8 19,2 84,0 16,0
Izraelita 75,9 24,1 68,0 32,0 76,3 23,7

1920-21 1925-26 1935-36
tanévben tanévben tanévben

gm. ri. gm. rg. ri. gm. ri.
Római kát. 81,3 18,7 26,6 55,9 17,5 27,0 60,2 12,8
Református 89,1 10,9 33,7 54,0 12,3 34,7 55,2 10,1
Evangélikus 82,2 17,8 26,9 53,6 19,5 29,7 57,5 12,8
Izraelita 72,2 27,8 20,0 53,5 26,5 15,6 64,8 19,6

gm = gimnázium 
ri *  reáliskola 
rg = reálgimnázium
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyvek 1904, 396. o., 1911. 385. o., 1919-1922.186. o ., 1926. 234. o,, 
1936. 278. o.

A korszak folyamán a zsidó diákok jelentésen nagyobb eséllyel választották a 
reáliskolákat, mint bármely másik felekezet tanulói. Azonban felmerülhet, hogy 
nem lehetett-e fordított irányú a meghatározottság: az izraelita diákok nem azért 
mentek állami iskolába, mert azokban lehetett reáltantárgyakat tanulni, hanem 
azért mentek reáliskolába, mert közöttük sok volt az általuk preferált állami iskola. 
Ezt a feltevést a következő meggondolás alapján utasíthatjuk el. Ha az iskola 
megválasztásánál esetünkben sokkal nagyobb súllyal esett volna latba az iskola 
fenntartója, mint tanulmányi jellege, nem lenne indokolt az, hogy a zsidó diákok 
15-20%-agimnáziumbajárjon, mert ebben az időszakban csak két (az összes állami 
középiskolának 4,2%-a) állami gimnázium létezett.24 Valószínűbb tehát, hogy az 
iskolatípus kiválasztása megelőzte a fenntartó megválasztását. Az I. világháború 
után a kiterjedt középiskolahálózat mindenképpen lehetővé tette — az erősen 
városiasodon zsidóság számára különösen — a tényleges iskolaválasztást. Ezért 
jogosan tekinthetjük úgy a fend számokat, mint az egyes zsidó családok földrajzi 
iskolapiaci viszonyoktól független döntéseinek érvényesülését.

24 Asztalos József, i.m. 53-56. o.
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A sikerváltozók összefüggései

A középiskolában elért tanulmányi eredményeket makroszinten több tényező 
befolyásolja. Feltételezve, hogy az egyéni adottságok {a tehetség) megoszlása az 
eltérő dimenziók szerint elkülönülő társadalmi csoportokban egyenlő, a fennálló 
eredménykülönbségek okait e csoportok társadalmi szintű különbségeiben kell 
keresnünk.

Az egyes csoportok eltérő társadalmi helyzetét kutatásunk szempontjából 
relevánsán a társadalmi tőkefajták eltérő mértékű birtoklásában, és a Szociális 
térben elfoglalt hely különbségeiben érhetjük tetten. (Természetesen ez az 
általános megállapítás egyáltalán nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a társadalmi 
csoportoknak lehet olyan egyedi sajátossága, amely a fentieken kívül is befolyásol
ja  a tanulmányokhoz történő viszonyulást. Azonban ennek kutatása túlnő a 
vizsgálandó minta adta lehetőségeken, ezért erre a jelen tanulmányban nem is 
térhetünk ki.) A birtokolt kulturális és gazdasági tőke, illetve a szociális térben 
elfoglalt pozíció együttesen befolyásolják a tanulmányi eredményt, ami azt jelen ti, 
hogy egymás hatását felerősíthetik, illetve le is ronthatják.

*

A középiskolai tanulmányi eredményeket makroszinten befolyásoló tényezők
a vizsgált mintára alkalmazva

gyengébb
determináció
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A birtokolt kulturális tőke hipotézisünk szerint erősebben befolyásoya a humán 
tárgyak, kevésbé a természettudományok, illetve a marginális helyzetben lévő 
vallástan és magatartás eredményeit. Feltevésünk alapját az a meggondolás 
képezi, hogy a nyelvek, a magyar irodalom és a történelem olyan, az általánosan 
vett magasabb műveltséghez tartozó tantárgyak, melyek elsajátításának otthoni 
megalapozása a nagyobb kulturális tőkével rendelkező családoknál volt Lehetséges 
és ennek később az érdemjegyekben is tükröződnie kellett. Ellenben az otthonról 
hozott kulturális tőke kisebb mértékben hat a természettudományokban elért 
eredményekre, hiszen ezek a tárgyak alapvetően csak az iskolában voltak elsajátít
hatók.

A gazdasági tőke birtoklása az iskolán kívüli fizetett kiegészítő oktatás lehetősé
gét nyitja meg. Magántanárok alkalmazása az élő idegen nyelvek terén volt 
elteijedt, ezért elsősorban az angol és a német nyelvi jegyekben jelentkezhet 
kimutatható hatás. A nehezebben elsajátítható természettudományok esetében 
pedig a gyengébb képességű tanulók fizetett korrepetálása emelhette ezen tárgyak 
átlagát a gazdasági tőkével jobban ellátott csoportoknál.

A fentebb tárgyalt hatásmechanizmusoknál jóval bonyolultabb az egyes társa
dalmi csoportok relacionális helyzetének hatása az elért eredményekre. A társa
dalmi térben elfogalt pozíció kutatásunk szempontjából két elkülönülő szegmens
re bontható: a foglalkozási hirearchiában elfoglalt helyre és a vallási, nemzetiségi 
hovatartozásra.

Hipotézisünk szerint azon foglalkozási réteg esetében, melynek tagjai az érett
ségi eredménye alapján nem állnak éles versenyhelyzetben egymással a továbbta
nulási, illetve foglalkoztatási piacon, gyengébb általános eredmény várható. Ez a 
feltétel a foglalkozási hirearchia széleire érvényes: az alsó rétegek már magának az 
érettséginek megszerzésével is igen jelentős mobilitást értek eh a tőkés illetve 
nagybirtokos diákok számára pedig — biztos jövedelmük és foglalkozásuk tudatá
ban — nem állt fenn versenyhelyzet, mint ösztönző erő.

A vallási vagy nemzetiségi kisebbségi pozíció hátrányos státuszt jelentett a 
vizsgált korszak Magyarországán. A hátrányos státuszhelyzet nagy valószínűséggel 
státuszkompenzációs stratégiák kialakulásához vezethetett a kisebbségi csopor
toknál, melyek egyik formája a magas iskolázottsági tőke megszerzése. Ebben az 
esetben az általános tanulmányi eredmény emelkedése várható. Ha pedig a 
nemzetiségi kisebbségi helyzettel párhuzamosan erős asszimilációs akarat is 
jelentkezett a társadalmi mobilitás érdekében, annak a nemzeti kultúrát hordozó 
tantárgyakban elért osztályzatokból kell kiviláglania. Ezzel szemben, ha az idege- 
najkúság disszimilációs törekvésekkel járt együtt, az természetszerűleg ellentétes 
hatást váltott ki.

Mintánk adottságai által meghatározottan a birtokolt társadalmi tőkefajták 
nagysága és a középiskolai tanulmányi eredmény közötti kapcsolatot az apa 
foglalkozása, és az érettségi jegyek összefüggésein keresztül vizsgálhatjuk. A 
kővetkező táblázatban a felekezeti hovatartozás hatásának kiküszöbölése érdeké
ben az adatok a vallás-változó szerint vannak standardizálva.
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10. táblázat
Az egyes foglalkozási csoportokból származó érettségizők 

tanulmányi átlagai a gimnáziumban25

Az érettségiző apjának foglalkozása
Fizikai Önálló Értelmiségi Hivatalnok Tulajdonos

n = 221 n = 500 n = 675 n * 544 n = 460
Magyar 2,14 2*04 1,79 1,80 2*06

(5) (3) (1) (2) (4)
Történelem 1,92 1,92 1,66 1,71 1,85

(4-5) (4-5) (1) .(2 ) (3)
Filozófia 2,00 1,95 1,69 1,77 1,90

(5) (4) . (1) (2) (3)
Latin 2,20 2,18 1,91 1,93 2,14

(5) (4) (1) (2) (3)
Görög* 2,10 1,96 1,80 1,88 1,92

(5) (4 ) (1) (2) (3 )
Német 2,06 1,97 1,74 1,70 1,78

(5) (4 ) (2) (1] (3)
Angol* 2,12 1,93 1,69 1,67 1,79

(5) (4 ) (2) (1) (3)
Természettan 2,08 2,02 1,78 1,82 2,00

(5) (4) (1) (2) (3)
Mennyiségtan 2,16 2,03 1,84 1,84 1,96

(5) (4) d-2) 0 -2 ) (3)
VaUástan 1,44 1,35 1,32 1,32 1,42

(5) (3) (1-2) (1-2) (4)
Magatartás 1,07 1,12 1,07 1,08 1,09

(1-2) (5) (1-2) (3) (4)

* A kisebb elemszám miatt a görög és az angol nyelv átlagai nincsenek standardizálva. (A középhiva
talnokok átlagait alacsony képviseletségük miatt nem tudjuk vizsgálni.)

25 A táblázatban szereplő Foglalkozási csoportok összetétele:
Fizikai:
Földműves, kis- és kőzépbirtokos, mezőgazdasági munkás 
Munkás, segéd- és szakmunkás, művezető, műszerész, pincér 
Alkalmazott, házmester, altiszt, MÁV alkalmazott, postamester, csendőr 
Önálló:
Kisiparos, kiskereskedő, ügynök, vendéglős, fogadós
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2. ábra
Az egyes foglalkozási csoportokból származók átlagai az érettségin

Értelmiségi:
Pap, kántor, egyházi tisztségviselő, rabbi 
Tanár, középiskolai, főiskolai, polgár 
Tanító, nevelő, nyelvtanár, zenetanár 
Orvos, állatorvos, gyógyszerész, tisztiorvos 
Ügyvéd, jogász, jogtanácsos 
Mérnök, építész, vegyész, közgazdász
Egyéb szabadfoglalkozású értelmiségi: újságíró, művész, író
Hivatalnok:
Közhivatalnok: jegyző, bíró, miniszteri titkár, miniszteri tanácsos, postatakarékpénztári igazgató, 

városi, megyei vagy minisztériumi gyakornok vámtiszt, árvaszéki ülnök 
Magánhivatalnok: banklerakat igazgatója, üzemi osztályvezető, cégvezető
Tulajdonos:
Nagyiparos, nagykereskedő, bankár, malorntulajdonos, vezérigazgató, vállalkozó 
Ingatlantulajdonos, háztulajdonos, tőkéjéből élő 
Nagybirtokos, földnagybérlő
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A 2. ábra grafikonjait szemügyre véve általánosságban azt állapíthatjuk meg, 
hogy az értelmiségiek és—kisebb mértékben — a hivatalnokok tűnnek ki a legjobb 
eredményekkel, míg leggyengébben a fizikai foglalkozási csoporthoz tartozó 
tanulók szerepelnek. Megkülönböztetve az egyes tantárgyakat, az általános érett- 
ségi eredmény irányától csak az élő nyelvek, a magatartás és a vallástan esetében 
látunk lényeges eltérést. A csoportok közötti különbségek közül kiemelkednek a 
magyar, a német és az angol ingadozásai, mely esetekben a legjobb és a legrosszabb 
átlag közti eltérés megüti a 3,5-et. A nagyobb különbség minden valószínűség 
szerint azt mutatja, hogy ezek a tantárgyak a “legérzékenyebbek” a társadalmi 
pozíció és kondíció változásaira.

A fizikai foglalkozási csoport elért eredményeit tekintve nem maradhat kétsé
günk afelől, hogy ez a csoport a legszegényebb a társadalmi tőkefajtákat illetően. 
A magatartás kivételével, minden tantárgyból a leggyengébb adaggal rendelkez
nek. A magatartásból elért jobb jegyek alapján jogosan gondolhatunk egyfajta 
kompenzációra, a többi tárgyból való gyengébb szerepléssel szemben. Másrészt e 
szegény családok részéről sokkal nagyobb áldozatot követelt a középszintű iskoláz
tatás, ezért valószínűleg ezek a tanulók jobban “megbecsülték magukat” az 
iskolában. A legerősebb a leszakadásuk az előttük haladó csoportok átlagától az 
élő nyelveket és a mennyiségtant illetően (angol: 0,35, mennyiségtan és német 
0,26) azt mutatva, hogy sokkal kevésbé volt lehetőségük iskolán kívül különórákat 
venni.

A csoporthoz tartozó mezőgazdasági és ipari munkások, kisbirtokos parasztok 
és alacsony beosztású alkalmazottak iskolai végzettsége nem érte el az érettségi 
szintjét, ezért ezen diákoknál a középfokú végzettség magában is jelentős társadal
mi mobilitást jelentett. Az érettségi számukra előrelépés a társadalmi ranglétrán, 
amennyiben megszerzése a magasabb társadalmi megbecsülést élvező és nagyobb 
jövedelemmel járó  középhivatalnoki pályák felé szolgált belépőül. Azonban ennél 
több általában nem lebeghetett előttük mobilitási célként,26 ezért a továbbtanulási 
versen yhelyzet számukra nem jelentett további ösztönzőerőt a jobb eredmények 
elérése érdekében.

A kisiparosokat és kiskereskedőket magában foglaló önálló foglalkozási csopor
tot illetően már nem ennyire egyöntetű a kép. Általában utolsó előttiek a 
tanulmányi rangsorban, de magyarból megelőzik a tulajdonosokat. A helycserét 
minden valószínűség szerint a két foglalkozási réteg nemzetiségi megoszlásának 
különbsége okozza. Köztudott, hogy a magyarországi iparosításban a magyarság 
kis szerepet vállalt. Ezt a tényt mintánk is megerősíti, mert a nagykereskedők és 
nagyiparosok között kevesebb mint 30% a magyar nevűek aránya. Ezen idegen 
eredetű réteg pedig, a magyar nyelvi jegyet tekintve úgy látszik, kevésbé birtokolta 
még a magyar kultúrát annak ellenére, hogy magyar tannyelvű iskolábajáratta fiát.

26 1930-as adatok szerint az ebből a kategóriából származó fiúk 16,4%-a vált szellemi foglalkozásúvá, 
mely számban a kőzéphivatalnoki réteg is bennefoglaltatik. Andorba Rudolf: A társadalmi mobilitás 
változásai Magyarországon. Budapest, 1982. 61. o.
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Az önálló foglalkozásúak rossz eredményeit elsősorban alacsony kulturális tőke
ellátottságuk magyarázza. Azt, hogy az átlagaik mégis jobbak valamivel a fizikai 
csoport átlagainál, a réteg izraelita valíású tagjai okozzák. Erre az alcsoportra erős 
mobilitás jellemző. A főleg kiskereskedő apák fiai a hagyományos értelmiségi 
pályák (ügyvéd, orvos, művész) felé áramlottak.27 Céljaik eléréséhez — az egyete
mi, főiskolai felvételhez — pedig, miután viszonylag szerényebb gazdasági tőkével 
rendelkeztek, szükségük volt a jó  tanulmányi eredményekre.

Az értelmiségiek általános vezető helye jó l példázza a család által birtokolt 
kulturális tőke nagy befolyását a megszerzett eredményekre. Elért átlaguk főleg a 
nemzeti és egyetemes kultúrát hordozó tantárgyakból kiugró, bizonyítva azon 
hipotézisünk helyességét, hogy ezen tárgyak eredményeire hat legerősebben a 
birtokolt kulturális tőke nagysága. Hasonlóan nagy a különbség az élő nyelvek 
tekintetében is a fizikai és az önálló foglalkozási csoporttal szemben, e tárgyak 
tekintetében nagyobb gazdasági tőke esetében viszont annak hatása ebben az 
irányban már ellensúlyozza a kulturális tőke befolyását.

Az értelmiségiek csoportjában elért eredményekre mindenképpen ösztönzőleg 
hatott az a tény is, hogy a családfők szinte kivétel nélkül felsőfokú iskolai 
végzettséggel rendelkeztek. Ez általában azt j  elentette, hogy ha a család fiúgyerme
kének nem sikerült diplomát szereznie, az egyenlő volt a lefelé mobilitással. Ezért 
ezen csoport tagjai — hasonlóan a hivatalnokokhoz — nagymértékben törekedtek 
a felsőfokú végzettség megszerzésére, melynek eredményét lemérhetjük az értel
miségi pályák nagymértékű zártságában is.28

A hivatalnokok az általuk birtokolt társadalmi tőkefajták mennyiségének tekin
tetében köztes helyet foglalnak el az értelmiségi foglalkozásúak és a tulajdonosok 
csoportja között. Általában mindkét tőkefajtából jó l ellátottak, de egyikből sem 
érik el a vezető csoport szintjét. Ráadásul esetükben is érvényes az apa magas 
iskolai végzettsége megtartásának igénye. E három tényező együttes, egymást 
felerősítő hatása mutatkozik meg a jó  tanulmányi eredményekben.

A csoport tagjainak érdemjegyei általában szorosan a második helyen állnak. 
Erősek a természettudományi jegyek, az élő idegen nyelvekből pedig megelőzik 
az értelmiségi foglalkozásúak csoportját is. Kiemelkedő nyelvi eredményeiket 
nagymértékben családi kulturális tőkéjük magyarázza. E foglalkozási réteg túlnyo
mó része az úri középosztályba tartozik. Ezalól a többségéberi magánpályákon 
jelen lévő zsidóság jelent többé-kevésbé kivételt, akik azonban — legalábbis 
életvitelüket tekintve — megpróbáltak hasonulni ezen osztályhoz. Az űri középosz
tályra pedig általában jellemző volt a kétnyelvűség—a férfiak főleg németül, a nők 
kisebb része franciául beszélt. Másrészt a gyermekek otthoni tanítása is elteijedt 
volt. Ezek a tényezők természetszerűleg magyarázzák a jó  nyelvi jegyeket.

A tulajdonosok csoportjába tartozó nagykereskedők, gyárosok, vállalkozók, 
nagybirtokosok fiainak eredményei mutatják a legegyértelműbben a gazdasági 
tőke birtoklásának viszonylag gyengébb jelentőségét a tanulmányi sikerekben. A.

27 U. o. 60. o.
28 U. o. 5M 0. o.
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rosszabb eredményekhez esetükben hozzájárul a továbbtanulási és a foglalkozta
tási piacon fennálló versenyhelyzet ösztönző erejének hiánya is.

A 2. ábrán gyenge pozitív irányú kapcsolatot fedezhetünk fel a gazdasági tőke 
nagysága és a természettudományokból elért jegyek között. Míg a fizikai, az önálló 
és az értelmiségi csoportnál a természettudományok átlagának görbéje a gyen
gébb jegyeket felmutató antik nyelvek görbéjéhez van közelebb, addig a nagyobb 
gazdasági tőkével rendelkező csoportok esetében ettől a görbétől eltávolodik és 
a jobb eredményeket tartalmazó kulturális tárgyak görbéje felé közelít. Szembe
tűnőbb a kapcsolat az élő idegen nyelvek esetében. Kiugróan jobbak a tulajdono
sok angolból és németből, mint a többi tantárgyból. Mindkét fenti esetben 
valószínűsíthető az iskolán kívüli fizetett oktatás pozitív befolyása, amint azt már 
az előzőekben részleteztük.

Sajnos mintánk változói nem engedik meg, hogy tudományos alapossággal 
szétválasszuk az apa foglalkozása által meghatározott függő változók egyenkénti 
hatását a tanulmányi eredményre. Amikor ezt mégis megkíséreljük, mindenkép
pen hangsúlyoznunk kell, hogy erősen hipotetikus talajon állunk. Különösen 
fenntartásokkal kell fogadnunk az egyes arányok megállapítását, mert itt a kutató 
csak intuícióra támaszkodhat.

Magyarázat.:
1. A körök elhelyezkedése a társadalmi pozíciót, nagysága az érettségi eredmény színvonalát fejezi ki.
2. A sötétebb színárnyalat a foglalkozási csoportra jellemző nagyobb mobilitási aspirációt jelenti.
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Hipotetikus ábránknak fontos mondanivalója, hogy a megszerzett gazdasági 
tőke kevéssé volt konvertálható kulturális tókévé. Főképpen a hivatalnokok és a 
tulajdonosok által elért eredmények összevetésén keresztül láthatjuk, hogy a 
birtokolt gazdasági tőke nagysága sokkal gyengébben korrelál a tanulmányi 
adagokkal, mint a kulturális tőkéé. A tanulmányi átlagokat pedig a megszerzett 
műveltségi szint jelzéseiként is felfoghatjuk, amennyiben az iskolában elsajátított 
ismeretek döntő hányadát képezik az egyén által birtokolható kulturális tőkének. 
Ha az ábra megenged egy kicsit általánosabb megállapítást, akkor azt mondhat
juk, hogy a szellemi elit nagyfokú zártságot mutat még a feltörekvő gazdasági elit 
felé is.

A vallási, nemzetiségi hovatartozás és a megszerzett érdemjegyek korrelációjá
nak vizsgálata több problémát vet fel számunkra. A rendelkezésre álló adatbázis 
súlyos hiányossága kutatásunk szempontjából, hogy nem tünteti fel a tanulók 
nemzetiségét, amiből következően mintánk nemzetiségi megoszlására csak közve
tett úton, a diákok nevénekjellegén keresztül következtethetünk. Ez a módszer — 
amint az a következőkben is kiviláglik — kétség kívül tökéletlen, azonban óvatosan 
kezelve, nyújthat támpontot számunkra.

Másrészt az iskola társadalmi beágyazódása is meggondolásokra késztet. Az 
általunk vizsgált korszak egybeesik Budapest nagyvárossá fejlődésének időszaká
val. A város lakossága 70 év alatt mintegy négyszeresére duzzadt (1869: 280 349, 
1941:1 162 940 fő).29 A népesség szaporodásának fő összetevője — kiemelkedően 
az első világháborúig terjedő korszakban — a bevándorlás volt. A bevándorlók 
között jelentős számban képviselt nem magyar etnikumúak az életmódváltással 
párhuzamosan elvesztették nemzetiségi elkülönülésüket, vagyis asszimilálódtak a 
magyarsághoz. Kitűnően támasztja alá ezt a folyamatot Budapest lakosságának 
anyanyelvi átrétegződése: 1880-ban csak 56%-uk vallja magát magyar anyanyelvű
nek, míg 1930-ban már 99,3%-uk.30

A fenti adatok tudatában mindenképpen helyesebbnek látszik e magyar tanítási 
nyelvű iskola diákjai esetében nemzetiségi hovatartozás helyett nemzetiségi 
eredetről beszélni, miután valószínűsíthetőleg az iskola nem magyar nemzetiségű 
tanulóinak többsége valahol a nyelvi és a kulturális asszimiláció határán állhatott. 
Ez azt jelenti, hogy a családnév jellege kutatásunkban elsősorban a kulturális 
térben elfoglalt pozíciók távolságát jelezheű számunkra.

29 Budapest Székesfőváros Statisztikai Évkönyve XXX. évfolyam. Budapest, 1942. 23. o.
30 Illyefalvi Lajos: A 60 éves Budapest. Budapest, 1933., Budapest Székesfőváros Statisztikai Évkönyve 

XXTV. évfolyam. Budapest, 1936.

115



11. táblázat
Az érettségin elért eredmények megoszlása 
a tanuló vallása és nevének jellege szerint

Vallás: Római katolikus É v a n g é l i k u s
Néyjelleg; Magyar Egyéb Magyar Német Szláv/Szlo

n -  130 n= 138 n = 515 n = 453 n = 164

Magyar 1,79 2,12 1,87 2,00 2,17
(2) (7 ) (3) (6) (8)

Történelem 1,74 1,94 1,71 1,79 1,92
(3-4-5) (8) (2) (6) (7)

Filozófia 1,66 1,92 1,77 1,84 1,97
(2) (7 ) (3) (4-5) (8)

HUMÁN 1,74 1,99 1,79 1,88 2,02
(2) (7) (V (6) (8)

Latin 1,88 2,18 2,05 2,08 2,25
(1-2) (7) (4) (5-6) (8)

Görög 1,69 2,17 1,92 1,97 1,92
(1) (8) (3-4-5) (6-7) (3-4-5)

Német 1,75 1,76 2,01 1,86 2,15
(3-4) (3-4) (7) (5) (8)

NYELV 1,77 2,04 1,99 1,97 2,11
(2) (7) (4-9-6) (4-3-6) (8)

Mennyiségtan 1,79 2,06 1,93 1,96 2,05
(2) (7-8) (3) (4-5-6) (7-8)

Természettan 1,77 2,06 1,88 1,92 2,06
(1) (7-8) (34) (5) (7-8)

REÁL 1,78 2,06 1,91 1,94 2,06
(1-2) (7-8) (3-4) (3-6) (7-8)

Vallás tan 1,24 1,29 1,36 1,51 1,54
(2-3) (4) (5) (7) (8)

Magatartás 1,08 1,10 1,06 1,06 1,06
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Vallás: Református Izraelita
Néyjelleg: Magyar Egyéb

n = 300 n = 390 n = 752
Magyar 1,92 1,74 1,97

(4) (1) (5)
Történelem 1,75 1,62 1,74

(3-4-5) (1) (3-4-5)
Filozófia 1,84 1,64 1,78

(4-5) (1) (6)
HUMÁN 1,84 1,67 1,83

(V (1) (4)
Latin 2,07 1,87 2,01

(5-6) (1-2) (3)
Görög 1,98 1,71 1,91

(6-7) (2) (3-4-5)
Német 1,89 1,59 1,63

(6) (1) (2)
NYELV 1,98 1,72 1,85

(4-5-6) (1) (3)
Mennyiségtan 1,96 1,74 1,96

(4-5-6) (1) (4-5-6)
Természettan 1,88 1,81 1,94

(3-4) (2) (6)
REÁL 1,92 1,78 1,95

(3-4) (1-2) (5-6)
Vallástan 1,43 1,25 1,07

(6) (2-3) (1)
Magatartás 1,08 1,08 1,08

A l l .  táblázat adataiból kitűnik, hogy a tanulmányi eredmények erősen eltérnek 
egymástól mind a vallási hovatartozás, mind a néyjelleg szerint. Kiemelkedóek a 
különbségek a magyar nyelv esetében, ami azt mutatja, hogy bár nyelvileg 
elmagyarosodott diákokról van szó, a nemzetiségi eredet megosztottsága még 
mindig hat a magyar kultúra birtoklási fokának különbségeiben.

Az egyes csoportok eredményeit külön-külön megvizsgálva a következő megál
lapításokat tehetjük: A magyar és a más névjellegú izraeliták megszerzett jegyei 
között a vallástantól és az idegen nyelvektől eltekintve széles szakadék tátong, 
amennyiben a magyar nevűek a legjobb tanulók, míg a másik csoport csak a 
mezőny második felében helyezkedik el. A fentebb említett két tárgy esetében 
azonban az elsősorban német, kisebb részben szláv nevű izraeliták is jó  eredmé
nyeket értek el. Mivel magyarázható ez?
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A zsidóság nagyobbik fele a vizsgált korszak folyamán permanens asszimilációs 
mozgásban volt (ld. 19 o.). Az eredetileg szinte kizárólagosan német nevű zsidóság 
asszimilációs akaratától függően magyarosította nevét. Az asszimilációt elutasító 
csoportok ebből következően megmaradtak idegen nevűeknek, és jellemző 
maradt rájuk a kétnyelvűség is. Az elutasítással általában együttjárt azoknak a 
tradicionális kulturális hagyományoknak a megőrzése, amelyekbe beletartozott a 
délutáni vagy vasárnapi felekezeti különoktatás is. Itt a diákok elsősorban biblia
magyarázatokat hallgattak és jiddis nyelvet tanultak.31 A korán megkezdett nyelv- 
tanulás az általános nyelvérzékre hathatott fejlesztőén, a külön vallásórákon való 
részvétel hatása pedig nyilvánvaló. Nem tekinthető véletlennek tehát ezen cso
portnak a többi tantárgyhoz képest kiemelkedő vallási és idegen nyelvi ered
ménye.

Az asszimiláció elutasításával másrészt összefüggött, hogy az izraeliták idegen 
néyjellegű csoportja általában elutasította a státuszkompenzációs célú stratégiákat 
— így például a kiemelkedő iskolázottsági tőke megszerzését —, melynek hatása az 
általában gyengébb érdemjegyekben mutatkozik meg.

Ezzel szemben a zsidóság másik része — amely elfogadta az asszimiliációs 
szerződést —, élt a magas iskoláztatási tőke adta lehetőségekkel, ahogyan ez a jelen 
dolgozat korábbi fejezetéből is kitűnik. Különösen a német nyelvből és a nemzeti- 
kulturális tárgyakból jelentős az előnyük, mely tényből egyrészt a csökkenő 
mértékű, de még mindig elteijedt kétnyelvűségre, másrészt a fokozott asszimilá
ciós készségre következtethetünk. Az erős magyar és történelemjegyek jelentősé
gét kiemeli, hogy az eltérő kulturális hagyományok ellenére szerezték meg őket az 
izraelita tanulók. Esetükben a kompenzáció és a magyarosodási akarat hatása 
halmozódik, és erősebbnek mutatkozik a kulturális különállás okozta hátránynál.

A keresztényeket tekintve az eltérő néyjellegű csoportok között még jelentő
sebb különbségeket fedezhetünk fel a tanulmányi eredmény terén. Esetükben 
azonban nem beszélhetünk az asszimilációt elfogadó illetve elutasító alcsoportok
ról, hanem — amint azt már említettük — a nemzetiségi eredet különbségeit 
valószínűsíthetjük.

A magyar nevű keresztényekről bizton állíthatjuk, hogy valóban magyar nemze
tiségűek, és nem az asszimiláció bizonyos lépcsőfokára eljutott németek, szlávok 
vagy akár románok. A keresztények között ugyanis nem terjedt el az a gyakorlat, 
hogy “magyarosodásukat” nevük megváltoztatásával is jelezzék, amint ez a zsidó
ságnál történt. Ebből következően azonban az is természetszerű, hogy az idegen 
nevű keresztények között is jelen van jelentős számú, vagy minden szempontból, 
vagy legalábbis egyes szempontokat illetően magyarnak tekinthető diák. A külön
böző néyjellegű keresztény csoportok vizsgálatánál tehát teljes biztonsággal csak 
azt állíthatjuk, hogy az egyikre jellemzőbb a magyar nemzetiségűek jelenléte mint 
a másikra.

31 Karády Viktor. A vallási hovatartozás szerepe a társadalmi csoportok közötti iskolázottsági egyenlőt
lenségek kialakulásában a 20. századi Magyarországon. Kézirat. 20-21. o.
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A katolikusok esetében tovább finomíthatjuk az eltérő névjellegű csoportokról 
kifejtett megállapításainkat. Náluk a legnagyobb különbség (0,33) a magyar nyelvi 
jegyekben mutatkozik a két alcsoport között. Ezzel szemben egyedül német 
nyelvből sikerült a nem magyar nevűeknek befogni társaikat. Mire következtethet 
tünk ebből? Egyrészt a magyar nyelvi átlagok nagy távolságát a nemzeti kultúra 
birtoklása terén fennálló jelentős különbségek jelzéseként foghatjuk fel, másrészt 
a német jegyek megközelítő egyenlősége azt mutatja, hogy az idegen nevű 
katolikusok túlnyomó többsége német eredetű. (Ez utóbbit megerősíti az a tény, 
hogy az alcsoport diákjainak 70%-a német nevet visel.)

A két alcsoport nagyon jelentős eredménykülönbségeit az etnikai megoszláson 
kívül a foglalkozási rétegek szerinti elkülönülés is magyarázza. A magyar család
névvel rendelkező apák megközelítőleg 70%-a értelmiségi vagy hivatalnok (a 
korábban bevezetett foglalkozási kategóriákat használva), míg ugyanebbe a két 
rétegbe a másik alcsoportból csak az apák 48%ki tartozik. Azt mondhatjuk tehát, 
hogy mintánk szerint a nemzetiségi eredetű katolikus férfiak sokkal nagyobb 
hányada található olyan alacsonyabb iskolai végzettséget igénylő, kisebb presztí
zsű pályán, amely gyengébb családi kulturális tőke birtoklását feltételezi. Ezzel 
szemben a magyar katolikusok a társadalmi hierarchia magasabb fokán elhelyez
kedő pályákon valószínűek, nagyobb kulturális tőkével és általában magasabb 
fokú iskolázottsággal rendelkezve. A bemutatott jelenség bizonyítja, hogy az 1945 
előtti magyar társadalomban a nemzetiségi hovatartozás egyes esetekben korrelált 
a család társadalmi állásával, és ebből már csak egy lépés arra következtetnünk, 
hogy a társadalmi fölemelkedésnek előfeltétele volt a magyarosodás.

A reformátusok középszintű eredményei mögött két véglet húzódik meg. 
Pozitív irányban emelkednek ki a nemzeti-kulturális tantárgyakból elért jegyeik, 
ellenben különösen gyengék az idegen nyelvek területén. Kézzelfogható hatása 
mutatkozik itt meg a homogén magyar etnikai összetételnek és az egynyelvűség- 
nek. A mintában a reformátusok több mint 70%-a magyar nevet visel, ami a vizsgált 
felekezetek között alegnagyobb arány. (Az országos adatok is hasonlóak: 1880-ban 
94,3%-uk, 1930-ban 99,6%-uk vallotta magát magyar anyanyelvűnek.)52

Csak tisztán hipotetikus feltevésünk lehet az átlagos jegyek magyarázatára. A 
reformátusok többsége a Dunától keletre, az ország kevésbé fejlődő, kevésbé 
kapitalizálódó vármegyéiben lakott. A kálvinista értelmiség elsősorban a hagyo
mányosan protestáns színezetű vármegyékhez kötődött. Ez a provinciális, a 
kapitalista gazdasági versengéstől távolabb eső életforma nem ösztönözte a 
reformátusokat igazán kimagasló eredmények elérésére. Ennek a szellemnek a 
hatása mutatkozhatott meg a reformátusok iskolajelleg-választásában is, amikor a 
felekezetek közül messze kimagaslóan a humán gimnáziumokat preferálták (ld.:
9. tábla).

A döntő részben magyar, német és szlovák eredetű evangélikusok esetében 
hasonló elemzés magyarázza az eredmények eltéréseit, mint a katolikusoknál. 
Azonban a viszonylag gyengébb átlagok létrejöttéhez kétség kívül hozzájárultak a 32

32 Az 1881. év ekjén végrehajtott népszámlálás eredményei. Budapest, 1882. 390. o.
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számukra alacsonyabb szinten megállapított tandíjak és az egyéb kedvezmények, 
melyek — akárcsak a reformátusok esetében — gyengíthették a szelekciót.

A magyar nevű evangélikusok általában a harmadik helyet szerezték meg a 
tanulmányi rangsorban, az idegen nyelvek, és közülük is elsősorban a német 
kivételével. A nyelvekből elért rosszabb eredményeket ennél a csoportnál is az 
egynyelvűségnek a nyelvérzékre gyakorolt hátrányos hatásával magyarázhatjuk.

Meglepő a német nevű evangélikusok viszonylag rossz szereplése. Magyaroso
dásuk köztes állapotát jó l mutatja, hogy gyenge magyar jegyeik mellett németből 
sem remekelnek. A csoport tagjainak többsége valószínűleg már kevéssé használja 
otthon a német nyelvet, de még a magyar kultúra birtokbavétele sem történt meg 
teljes mértékben. Ezek a jelek alátámasztják azt a hipotézist, hogy számukra az 
asszimiláció sokkal kevésbé volt parancsoló, mint például a zsidóság számára.

A szlovák eredetű evangélikusok általános utolsó helyét — a már említett 
gyengébb szelekciós hatáson kívül — elsősorban a csalágjuk birtokolta kulturális 
tőke csekély mennyisége magyarázza. A társadalmi hierarchia legalján elhelyezke
dő, alacsony képzettségű és főleg falusi eredetű szlovákság számára volt valószínű
leg a legnehezebb a gimnázium elvárásainak megfelelni. Ezenfelül esetükben 
lehetett a legnagyobb a kulturális elkülönülés a csoport egészét figyelembe véve, 
hiszen a szlovák tannyelvű középszintű oktatási intézmények bezárása után (1871) 
az asszimilációs akaratot nem mutató szlovák családok gyerekei is a magyar 
tannyelvű iskolákba kényszerültek.

4. ábra
Az érettségin elért eredmények reál és humán tárgyakból

Reál

1,80
*Rkm

1,90
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•Ref 
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Magyar nevű római katolikus 
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Evn = Német nevű evangélikus 
Evaz = Szláv nevű evangélikus 
Ref = Református 
lzm = Magyar nevű izraelita 
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|
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Derékszögű koordinátarendszerben ábrázolva a különböző vallású és nemzeti
ségi eredetű társadalmi csoportok humán (magyar, történelem, filozófia) és reál 
(természettan, mennyiségtan) tantárgyakból elért eredményeit, három jó l elkülö
nülő csoportosulást fedezhetünk fel. (4. ábra) Messze kiemelkednek a magyar 
nevű izraeliták és római katolikusok, erősen leszakadnak a szláv nevű evangéliku
sok és a nemzetiségi eredetű katolikusok és közöttük viszonylagosan egy tömbben 
helyezkednek el a többiek.

Érdemes megfigyelni, hogy a nemzetiségi eredet különbözősége milyen óriási 
távolságot indukál a katolikusok esetében, mígjóvai kisebbet az evangélikusoknál. 
Ebben valószínűleg az játszhat szerepet, hogy a katolikusoknál a domináns 
helyzetük tényezői kumulálódnak, míg az evangélikusoknál a vallási kisebbségi 
helyzet olyan erős hatású, hogy a nemzetiségi hovatartozás már kevésbé játszik 
befolyásoló szerepet.

Az izraelitákat tekintve kézzelfoghatóvá válik, hogy egy társadalmi stratégia 
milyen jelentős szerepet játszhat az iskolai eredményekben. Azzal, hogy a magyar 
nevű izraeliták egy kompenzációs és egyben asszimilációs cél érdekében sokkal 
nagyobb tanulmányi befektetéseket tettek, a centrumból messze az élre tudtak 
törni.

A fentieken kívül az ábrából leolvashatjuk még a humán és a reál tantárgyakból 
elért átlagok szoros korrelációját is.3S Mindegyik alcsoportra érvényes, hogy aki az 
egyik tantárgycsoportból jó , az nagy valószínűséggel a másikból is erős.

11. táblázat
Egyes tantárgyak tanulmányi átlagai az apa foglalkozása 

és a vallási hovatartozás szerint (N -  2620)

I z r a e l i t a
Fizikai Önálló Közép Magashiv, Értelmiségi Tulajdonos

n = 1.* g * * hiv. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
38 248 71 49 63 71 136 76 196 81

Magyar 2,32 1,96 1,82 1,82 1,86 1,78 1,71 1,64 2,02 1,86
Latin 2,24 2,03 1,86 1,98 1,81 1,76 1,84 1,74 2,08 1,96
Német 1,95 1,60 1,66 1,65 1,38 1,57 1,59 1,09 1,65 1,70
Mennyiségi. 2,24 1,99 1,77 1,69 1,89 1,65 1,83 1,64 1,93 1,88
Vallástan 1,39 1,24 1,24 1,20 1,22 1,20 1,24 1,26 1,36 1,80

* 1873-1918 
* *  1919-1944

33 A megállapítást megerősíti a humán és reál tantárgyakból elért eredmények rangkorrelációjának
vizsgálata is, amely egyhez nagyon közeli számot ad.
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K e r e s z t é n y
Fizika Önálló Kőzéphiv. Magashiv. Értelmiségi TulajdL

L* 2.** 1. 2. L 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
n - 61 122 79 102 43 128 149 253 217 245 76 107
Magyar 2,11 2,07 2,14 2,09 1,98 1,85 1,90 1,93 1,88 1,80 2,17 2,04
Latin 2,38 2,07 2,22 2,21 2,05 2,11 1,96 2,04 2,07 1,87 2,17 2,11
Német 2,11 2,12 2,06 2,16 1,74 2,04 1,77 1,84 1,88 1,83 1,89 1,81
Menny. 2,13 2,07 2,11 2,00 1,95 2,02 1,82 ,194 1,93 1,84 1,93 1,97
Hittan 1,64 1,33 1,58 1,34 1,40 1,33 1,42 1,38 1,44 1,35 1,66 1,32

*  1873-1918
**  1919-1944

Finomabb elemzésre vállalkozhatunk akkor, ha egyszerre vesszük figyelembe a 
társadalom vallási és foglalkozási megosztottságát. A l l .  tábla bemutatja az e két 
dimenzió mentén elkülönülő társadalmi csoportok tanulmányi eredményeit. 
(Sajnos a minta kis terjedelme miatt az egyes keresztény felekezetek közötti 
különbségek nem mutathatók ki. Ellenben, ahol az elemszám azt megengedi, 
történeti tendenciák elemzésére is vállalkozhatunk.)

A vallási elhatárolódást figyelembevéve azt az általános megállapítást tehetjük 
a kimutatás adataira támaszkodva, hogy az izraelita diákok lényegesen jobban 
tanultak keresztény társaiknál. Kivételt képeznek e kijelentés alól a fizikai foglal
kozási réteghez tartozó apák gyerekei. Ezen alacsonyabb képzettségű, kisebb 
kulturális tokével rendelkező, jelentősebb arányban vidéki származású rétegek 
esetében a sorrend ellenkezőjére fordul a német nyelv és a vallástan kivételével. 
Összehasonlítva az izraelita valfású rétegek által megszerzett átlagokat, kiugró 
lemaradást tapasztalhatunk a fizikaiaknál, ami egyben a legdöntőbb magyarázata 
a fordított rangsornak.

Feltételezhetők, hogy a kis presztízsű foglalkozási rétegekben azok a zsidó 
családok találhatók, melyek nem tűzték ki célul az emancipáció és a társadalmi 
felemelkedés stratégiájának megvalósítását. Ezek a csoportok a zsidóság ortodox 
ágához tartoztak, kevésbé voltak városiasodottak, és sokkal kevésbé voltak hordo
zói annak a széles körű műveltségnek, amelyben neológ társaik az élen járták 
Magyarországon. Másrészt elvetették a neológok asszimilációs stratégiáit is, és 
ennek következtében nagyobb arányban maradt jellemző rájuk a kétnyelvűség. 
(Hipotézisünket alátámasztják az erősebb vallásiam és német jegyek.) Valószínű
síthető, hogy mintánk ebbe a rétegbe tartozó izraelita diákjai éppen azt a 
nemzedéket képviselik, amely elfordult a disszimiláns ortodoxiától, és csatlako
zott a státuszkompenzációs és asszimiláns társadalmi stratégiákat megvalósító 
neológokhoz, ám az otthonról hozott adottságok esetükben még kedveződének.

Legnagyobbak a tanulmányi különbségek a két felekezet között az önállóak 
(kisiparosok és kiskereskedők) esetében. Az ebben a rétegben különösen mobil,
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feltörekvő izraelitái családok fiai, nagyobb otthonról hozott kulturális tőke birto
kában sokkal jo b b  eredményeket értek el keresztény társaiknál. Ezen izraelita 
vallású réteghez tartozóknál — főleg az első időszakrajellemzően—erős kétnyelvű 
hagyományokra gyanakodhatunk a német jegyeket vizsgálva, melyek átlaga 4 
tízeddel jobb a hasonló foglalkozású keresztényekénél.

Inkább csak hipotetikusan fogalmazhatjuk meg azt a tételt, hogy ez a társadalmi 
réteg lehetett a zsidóság esetében a vízválasztó az asszimilációs értékek felvállalá
sában. A magasabb presztízsű pályák esetében ugyanis már többé-kevésbé elvárt 
feladat lett a magyarosodás, amit mintánkban az bizonyít, hogy a zsidó hivatalno
kok, értelmiségiek és nagypolgárok között már jóval kisebb arányban találkozha
tunk német nevűekkel, mint az önállóaknál. A rétegből történő nagyarányú 
kiáramlás tehát túlnyomórészben anemzedékek közötti stratégiaváltással is együtt 
járt a zsidóságnál.

A történeti tendenciák azt mutatják, hogy a korszak folyamán emelkedett az 
általános tudásszint. Szemben ezzel a német nyelvi jegyek romlottak, amit kétség 
kívül a kétnyelvűség jelentőségének csökkenéseként értelmezhetünk.

Az izraelitáknál az átlagosnál jobban erősödtek ajegyek. E jelenséget a kom
penzációs stratégia térhódításával kapcsolhatjuk össze. Az első világháború után 
már a zsidó családok nagyobb hányada fogadja el ezt a stratégiát, és ezáltal az egész 
felckezetre jellemző átlag is jelentősen javul. Az ortodox irányzat súlyának 
csökkenését kétség kívül összefüggésbe hozhatjuk a trianoni területvesztéssel. 
Ekkor, az addig túlnyomó részt az ország peremterületein élő ortodoxia többsége 
az országhatárokon kívül rekedt. A neológ előretörést jó l mutatja a zsidóság 
példátlan felzárkózása a fővárosban 1918 után.*4

Meglepő a keresztény hivatalnok rétegek tanulmányi eredményének romlása. 
A réteg magyarosodását jelző, javuló magyar átlagokkal szemben a többi tárgyból 
rosszabbodtak jegyeik. A tendencia mögött a társadalmi mobilitás hatását valószí- 
núsíthetjük. A két világháború között elérhetőbbé váltak a hivatalnoki pályák a 
kisebb kulturális tőkével rendelkező rétegek előtt is. A szellemi foglalkozások 
közül 1930-ban éppen a keresztények általjobban preferált közhivatalnoki állások 
voltak a legkevésbé zártak.34 35

34 Az 1920-as népszámlálás eredményei szerint a magyarországi zsidóság 46%-a a fővárosban lakott. 
Magyar Statisztikai Évkönyv 1919-1922- Budapest, 1923. Mintánkban az asszimilációs stratégia 
felvállalását a magyar nevű izraeliták arányának rohamos emelkedése mutatja meg: 1871-1900: 
14,5%; 1901-1918: 40,1%; 1919-1933: 53,2%; 1934-1944:44,2%,

35 Budapesti Statisztikai Évkönyv XXIII. kötet 1935. 33. o. Budapest, 1935.
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Nemzedékek közötti társadalmi mobilitás

A gimnáziumi érettségi megszerzése egyes diákok részére már magában is 
egyenértékű a felfelé irányuló mobilitással; míg mások esetében az csak a 
származási réteg társadalmi helyzetének elérését, illetve meghaladásának lehető
ségét jelentheti. A gimnázium elvégzését a továbbiakban a szellemi foglalkozásúak 
közé való belépéssel azonosítom, mert bár természetesen nem biztos, hogy 
minden érettségivel rendelkező szellemi pályát választ, de végzettsége erre min
denképpen lehetőséget nyújt. Felfelé irányuló mobilitásnak tekinthető minden 
esetben a fizikai foglalkozásúak közül a szellemi foglalkozásúak közé való belépés, 
illetve a szellemi foglakozásúakon belül a nagyobb iskolai végzettséget igénylő 
pályára való áttérés. A dolgozatomban már használt foglalkozási kategóriákban 
gondolkodva tehát általában felfelé irányuló mobilitást jelent az érettségi megszer
zése a fizikai és az önálló foglalkozási csoportokból származó tanulók száma. 
Kétséges a középszintű hivatalnokok fiainak helyzete ebből a szempontból, hiszen 
köztük jelentős számú érettségizett apától származót találunk.86 Az értelmiségiek, 
a magashivatalnokok és a tulajdonosok esetében pedig önmagában az érettségi 
megszerzése túlnyomó részt nem jelent felfelé irányuló mobilitást. A következő 
táblázat bemutatja, hogy az iskola diákjai milyen foglalkozási csoportokból szár
maznak.

12. táblázat
A Budapesti Evangélikus Gimnázium diákjainak megoszlása 

az apa foglalkozása szerint (%)

Az apa foglalkozása 1871-1900 1901-18 1919-33 1934-44
Fizikai 7,3 6,9 9,7 10,0
Önálló 33,4 15,6 14,0 12,6
Középhivatalnok 5,7 4,6 8,9 15,1
Értelmiségi 25,1 28,2 24,1 25,7
Magashivatalnok 12,9 19,1 26,6 24,6
Tulajdonos 15,6 25,5 16,7 11,9
100% = (fő) 673 653 693 602

A táblázatból kitűnik, hogy a gimnázium diákjainak többsége mind a négy 
vizsgált időszakban azokból a foglalkozási csoportokból származott, melyek 
számára az érettségi megszerzése legfeljebb az apa társadalmi helyzetének utoléré
sét jelenthette. Elsősorban a fizikaiak (munkások, parasztok) csekély aránya 
szembetűnő, ami azt mutatja, hogy az érettségi e rétegek számára nehezen volt 
elérhető.36 37

36 Aruforka Rudolf, i. m. 60. o.
37 U. o. 4445. o.
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A kimutatás adatai közül kétség kívül a legfigyelemreméltóbb az önállóak 
nagymértékűjelenléte. A múlt század utolsó három évtizedének érettségizői közül 
minden harmadik ebből a rétegből származott. A meglepő arányra magyarázatot 
csak a foglalkozási réteg vallási megoszlásának vizsgálat án keresztül kaphatunk.

Az 1871-től 1900-ig teijedő időszakban az önállóak több mint 78%-a izraelita 
vallású. Az izraeliták legnagyobb része kiskereskedő volt, és ekkoriban már igen 
jelentős számban laktak Pesten, főleg a VI. és a VII. kerületben.38 39 Az előző 
fejezetben már utaltunk rá, hogy a zsidó kiskereskedők erősen mobilak voltak, 
valamint törekedtek magasabb iskolázottsági tőke megszerzésére. Ebből követke
zően a kiskereskedő zsidóság felduzzadása Pestenjelentős keresletet támasztott az 
iskolapiacon, melynek kielégítésére ekkor még nem volt felkészülve a középiskola
hálózat. Az egyensúly megteremtésében fontos lépés volt az evangélikus iskola 
érettségit adó főgimnáziummá való felfejlesztése.89

A zsidóság számára kiválóan megfelelt az evangélikus gimnázium magas tanul
mányi színvonala, vallási türelme és magyar tanítási nyelve, amelyek kielégítették 
mind asszimilációs, mind kompenzációs igényeit és nem jártak együtt — az 
elsősorban a katolikusokra jellemző — térítési szándékkal. Valószínűsíthető azon
ban, hogy a kiskereskedők egy része — ha lehetősége megengedi — inkább 
reáliskolába íratta volna fiát. Erre utal az a tény, hogy a belvárosi állami reáliskolák 
megnyitásával egyidőben nagyon erősen megcsappant a réteg képviseltsége az 
evangélikus gimnáziumban. (Ld. a 2. időszak adatait!) Számuk csökkenéséhez 
hozzájárulhatott még az intézmény átköltözése a Belvárosból a Vilma Királynő úti 
új épületbe, és a rohamosan emelkedő tandíj is. Jellemző azonban, hogy még 
ekkor is (a XX. század elején) izraelita vallású volt a Fasori Gimnáziumba járó 
kiskereskedő vagy kisiparos családból származóknak több mint 72%-a.

A zsidóság a gimnáziumban az önállóakon kívül a tulajdonosok között képvisel
tette magát a legnagyobb számban. Arányuk a foglalkozási csoportban a kimutatás 
első és második időszaka között 10%-kal emelkedett (64, illetve 74%). A növekedés 
egybeesett az Andrássy út környéki villanegyed kiterebélyesedésével, melyben 
jelentős számban lakott a zsidó nagypolgárság. E réteg fiainak beiskoláztatása 
lehetett tehát a legdöntőbb oka a tulajdonosok megerősödésének az iskola 
érettségiző diákjai között a század elején.

Az önállóak és a tulajdonosok súlyának fokozatos csökkenése az I. világháború 
után összefüggőt az izraeliták kiszorulásával a gimnáziumból. Az emelkedő 
tandíjak {a két világháború között már a protestánsok tandíjának hatszorosát 
fizették), és a numerus clausus hatását fedezhetjük fel elsősorban visszaszorulásuk
ban. A zsidó vallásúak aránya a tulajdonosok között aXX. század eleji 74%-ról 1933

38 1900-ban Pesten a lakosság 26,725%-a izraelita vallású volt A zsidóság koncentrációja legfőképpen 
a VI. és a VII. kerületben volt nagymérvű, ahol a budapesti izraeliták több mint 60%-a lakott. 
Budapesti Székesfőváros Statisztikai Évkönyve IV. évfolyam 1899-1901.

39 A gimnázium ekkoriban még a V, kerületi Sütő utcában volt (az V., VI. és VII. kerületek 
találkozásánál), és csak 1904-ben költözött át a Fasorba,
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után 26%-ra, ugyanez a szám az önállóak esetében 72%-ról 28%-ra csökkent. 
(Sajnos mintánk adottságai nem teszik lehetővé az áttértek kimutatását, de 
valószínűleg — kisebb mértékben — ez is hozzájárult az izraeliták súlyának 
csökkenéséhez.)

Az értelmiségiek és a magashivatalnokok magas számarányát tekintve a 12. 
táblázat egyértelmű tanulsága, hogy ennek a humán gimnáziumnak a legnagyobb 
szerepe a hagyományosan magas iskolai végzettséggel rendelkező családok fiainak 
képzése volt. Esetükben az ország egyik legjobb gimnáziumának számító evangé
likus iskola elvégzése jó  alapot jelentett az egyetemi tanulmányokhoz, vagyis a 
réteg önreprodukciójához.

Az 1871-1883 és az 1896-1909 közötti időszakból rendelkezésünkre állnak a 
diákok pályaválasztási adatai is. Segítségükkel finomabb elemzést készíthetünk, 
amennyiben a szellemi foglalkozások csoportján belüli pályaválasztást is figyelem
mel kísérhetjük.

13. táblázat
A diákok pályaválasztása az apa foglalkozása szerint {%)

V á l á s z t o t t  p á l y  a
Az apa T a n á r * Jogász Orvos Mérnök Keresk. Hív.,
foglalkozása katona

tiszt**
Fizikai, önálló,
középhivatalnok
<n=22§) 13,1 28,4 18,0 16,2 16,7 7,6
Értelmiség (n=152) 
Magashivatalnok,

11,8 36,8 23,1 15,1 7,9 5,3

tulajdonos (n=188) 6,9 42,0 9,6 19,1 16,0 6,4
Összesen: (n=562) 9,7 35,6 16,7 17,1 14,2 6,7

* Tanár, teológus, bölcsész, művész; * *  Hivatalnok és katonatiszt

A 13. tábla azt mutatja, hogy a társadalmi származás meghatározó tényező volt 
a pályaválasztást, illetően. Jól elkülöníthető orientációkat figyelhetünk meg a 
társadalmi hierarchia különböző lépcsőfokain álló rétegeknél.

A társadalmi hierárchia alacsonyabb szintjén álló rétegekből — fizikai, önálló, 
középhivatalnok — származó diákok részére a feltüntetett hivatások általában egy- 
egy mobilitási csatornát jelentettek- A megállapítás legkevésbé a kereskedelmi 
pályára igaz. A pálya magas preferenciája mögött elsősorban a kiskereskedők 
gyerekeinek választása húzódik meg. Bár a források nem különböztetik meg a 
továbbtanulókat és az azonnal munkába állókat, feltételezhetjük, hogy köztük sok, 
tanulmányait az érettségivel befejező diák volt. A döntést ebben az esetben a 
családi vállalkozás fenntartása motiválta.
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Meglepő a tanári, papi, művészi pályák kis népszerűsége a csoporthoz tartozó 
rétegek körében, mert ezek hagyományosan fontos felemelkedési utak voltak a 
szegényebb rétegekből származó tehetséges gyerekek számára.

Ezzel szemben kiemelkedően magas ajogi pályát választók aránya, hasonlóan a 
másik két foglalkozási csoportnál tapasztalhatókhoz. Ez a tény alátámasztja, hogy 
a doktori címmel járó jogi diploma megszerzése az egyik legelteijedtebb belépési 
mód volt az úri osztályba az 1945 előtti Magyarországon.

Az értelmiségi származású diákok pályaválasztását vizsgálva megállapíthatjuk, 
hogy túlnyomó többségük az apa társadalmi helyzetének megtartását célozta meg. 
Kereskedő, hivatalnok vagy katonatiszt csak minden hetedik akart lenni, elsősor
ban a rosszabb tanulók.

A társadalmi elitet is magában foglaló csoportból (magashivatalnokok, tulajdo
nosok) származó tanulók között két jellegzetes tendenciát figyelhetünk meg. A 
hivatalnokok, földbirtokosok a jogi pályát választották nagy eséllyel, míg a 
gyárosok, nagykereskedők, vállalkozók a mérnökit és a kereskedőit. Utóbbiaknál 
az apa foglalkozásának folytatása lehetett a legfontosabb motiváció. A földbirto
kosok fiai számára pedig ajogi végzettség megfelelő társadalmi státuszt biztosított 
akkor is, ha nem örökölhették apjuktól a földet. Nagyon kevesen választották 
ellenben a tanári és az orvosi hivatást, melyek, amellett, hogy kevésbé voltak meg
fizetve, sokkal nagyobb tanulmányi befektetéssel és felelősséggel jártak.

1 4 .tábla
A diákok pályaválasztása vallási megoszlásuk szerint (%)

Tanár* Jogász Orvos Mérnök Keresk. Hív.,
katona
tiszt**

Keresztények
(n = 325) 16,0 35,4 14,8 18,8 7,3 7,7
Izraeliták
(n = 335) 6,0 36,1 17,9 14,6 20,0 5,4

* Tanár, teológus, bölcsész, művész; * * Hivatalnok és katonatiszt

A pályaválasztási döntésekben a diákok között meghúzódó vallási különbségek 
is tükröződnek, amint ez a 14. táblából leolvasható. A legnagyobb eltérés a tanári, 
papi és művészi, illetve a kereskedői pálya tekintetében jelentkezik.

A zsidóság számára a tanári pálya az egyik legzártabb foglalkozási ág az általunk 
vizsgált korszakban. A viszonylag szűkebb nyilvános felekezeti alapfokú iskolahá
lózat, és az egyetlen felekezeti középiskola pedig nem igényelt nagyarányú 
tanárképzést. Ezen okokból következően az izraelita diákok elenyésző része 
választotta a tanári hivatást, ami a táblázat első oszlopának alacsony értékében 
mutatkozik meg. Ezzel szemben minden ötödik zsidó diák a kereskedelmi pályát
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választotta, ami kézzel foghatóan támasztja alá az izraeliták túlképviseltségét a 
kereskedelemben a századfordulón.

Figyelemreméltó, hogy mind a keresztények, mind az izraeliták a legnagyobb 
eséllyel a jogi pályát választották. A hasonló arányok mögött azonban eltérő 
pályaorientáció húzódik meg. A megszerzett jogi végzettséggel a keresztények 
elsősorban a közszolgálati pályákra, míg az izraeliták a magánpályákra áramlottak. 
Jó l mutatja ezt mintánkban az apa foglalkozása. A táblázat adatait a mobilitási 
csatornák eltéréseként értelmezhetjük.

15. táblázat
A felekezeti hovatartozás és a pályajelleg közötti kapcsolat

Az apa foglalkozása A z  a p a  v a l l á s a
Keresztény Izraelita
fő % fő %

Közhivatalnok 350 61,1 39 20,4
Magánhivatalnok 223 38,9 152 79,6
Összesen 573 100,0 191 100,0

A következő táblázat az érettségi általános eredménye és a pályaválasztás közötti 
kapcsolatot vizsgálja. Ha ugyanannyian kaptak volna jobb jegyeket 5 (kitűnő), 1 
(jeles), 2 (jó), és rosszabbakat 3 (elégséges), 4 (elégtelen) az egyes pályákat a 
következő arányban választották volna:

16. táblázat
A gimnázium diákjainak pályaválasztása az érettségi eredménye szerint (%)

(n = 649)

Az érettségi A  v  á 1 a  s x  t  o  t  t p  á  1 y a
eredménye Tanár Jogász Orvos Mérnök Keresk. Hív. 

és katonát.
Kitűnő, jeles, jó  
Elégséges,

64,6 49,0 60,1 54,3 36,3 33,4

elégtelen 35,4 51,0 39,9 45,7 63,7 66,6
Összesen: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A táblázatból kitűnik, hogy a jó  tanulók a nagy presztízsű, elmélyült tudást 
igénylő tanári és orvosi pályát választották, míg a rosszabb tanulók hivatalnoknak, 
kereskedőnek és katonatisztnek mentek nagyobb eséllyel. Érdekes a jogászok 
majdnem szimmetrikus megoszlása a két csoport között, mely mögött különböző 
motivációk állhatnak. A rosszabb tanulók szeme előtt a komoly státuszt jelentő 
pálya lebeghetett, míg ajobbak valószínűleg emellett nagy tudású szakemberek is 
akartak lenni.
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Utószó

Úgy érzem, tanulmányomban sikerült bebizonyítani, hogy az olyan másodlagos 
ismérvek, mint a vallási és a nemzetiségi hovatartozás jelentős, és el nem 
hanyagolható különbségeket indukáltak a vizsgált időszak magyar társadalmában. 
Ez a dolgozat természetesen csak egy töredéke lehet annak a munkának, melyben 
a magyar társadalom eddig többé-kevésbé rejtve maradt jellemzőit próbáljuk 
feltárni. A rendies jellegű társadalmi csoportok vizsgálata még óriási ismeretlen 
területeket tartogat a társadalomkutatók számára.

A dolgozat eredményeinek értékelésekor azonban nem szabad szem elől 
téveszteni, hogy a kutatott minta nem volt reprezentatív az egész országra 
vonatkozólag, hiszen a Fasori Gimnázium hazánk egyik messze kimagasló tanul
mányi intézete volt, különlegesen rekrutálódott diáksággal. így vizsgálatom 
valójában egy átfogó iskolakutatás részének tekinthető. A kapott eredmények 
támpontot nyújthatnak, de szükségesnek érzem későbbi összevetésüket más 
elemzések következtetéseivel, A vallásfelekezetek iskoláztatási egyenlődenségei- 
nek bemutatása pedig kiindulópont lehet a vallási különbségek mentén elhatáro
lódó társadalmi csoportok komplex vizsgálatához, melynek segítségével alátá
maszthatjuk vagy elvethetjük a jelen tanulmányban csak hipotézisként megfogal
mazható tételeket.
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