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a  m ag y ar tá rsa d a lo m tö rté n e tb e n

Milyen helyet tölt be az elit fogalm a a társadalomtudományi irodalomban?

Az elit fogalma a szociológiai és társadalomtörténeti irodalomban egyike a 
leggyakrabban, s ugyanakkor a leglazábban használt fogalmaknak. A szociológia 
alapító klasszikusai közül, mint ismeretes, Pareto vezette be a századfordulón, 
megalkotva egyben a társadalmi mobilitás egyik első, s mindmáig nagyhatású 
elméletét az “elitek körforgásától”. (Les systemes socialistes. 2. vols. Paris, 1902- 
03.) Az így használt elit-fogalom voltaképp annak a koncepcionális mezőnek egyik 
pólusa, melynek másik pólusában a dominancia, az uralkodás vagy az elnyomás 
fogalmai vannak. Ennek megfelelően kerülték el a marxista hagyományban, s 
helyette inkább az uralkodó osztály vagy a privilegizált rétegek fogalmával operál
tak. A fogalomtól való idegenkedés megmaradt egyes, a marxista rétegződés
elmélettől befolyásolt szerzők szóhasználatában (így Bourdieu-nél) is. Azonban az 
is előfordult, ugyancsak marxista indíttatású rétegződés vagy társadalmi konflik
tus-elméletekben, hogy a vezető osztály vagy réteg kifejezést helyettesítették a 
“hatalmi elit” (C. Wright Mills: The Power Elité. New York, 1956.) vagy az irányító 
és szervező (Kari Mannheim: Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. 
Leiden, 1935.) vagy uralkodó elit terminusaival. Az “arisztokrácia”, a vezető kaszt, 
a “felső tízezer”, a “politikai osztály”, "vezető réteg”, sőt—például Magyarországon 
— a “művelt középosztály”, vagy az “intelligencia” (a korai statisztikai irodalom 
még az “intelligens réget” fogalmát is használta), mind bizonyos mértékben az elit- 
fogalom egyes szemantikus tartományait fedik le vagy annak egyenesen szinoni
mái.

Nem érdemes itt belemenni (mert túl messze vinnének az általatok felvetett 
kérdésköröktől) ezekbe a terminológiai vitákba, annak ellenére, hogy ezek nem 
pusztán a szóhasználatra vonatkoznak, hanem mögöttük a társadalmi szerkezet 
felfogását illető jelentős koncepcionális és kutatás-stratégiai eltérések is meghú
zódnak. Ezekben meg lehet találni az elöljáróban említett két pólust. Míg az 
“uralkodásra” utaló, s általában marxista indíttatású stratifikáció-elméletek 
(“uralkodó osztály”, “burzsoázia”, “hatalmi elit”) a társadalmat nemcsak vertikális 
hierarchiában képzelik el, hanem antagonisztikus, egymással szembenálló, érdek- 
ellentéteket megtestesítő, s egymással szemben erőszakot kifejtő csoportokban is, 
ahol a “fentebb” lévők erőszak-gyakorlási lehetőségei számottevőbbek, addig az 
“elitek” fogalma ebből a szempontból semlegesebb. Inkább szakkompetenciára, 
a társadalmi munkamegosztás piacain elfoglalt sajátos pozíciókra, az ehhez 
kötődő privilégiumokra és tekintélyre utal, semmint (akárcsak szimbolikus)
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erőszakgyakorlásra. Az elitcsoportokra irányuló kutatás a gyakorlatban nem 
nélkülözheti egyik koncepció elemeit sem.

Az elit-fogalom ugyanis éppen proteuszi sokértelműsége miatt megkerülhetet
len operatív kifejezés. Mindenképp a társadalmi hierarchiákban elöl járó, a 
csoportok közötti kapcsolatokban erőfölénnyel rendelkező, “fent” lévő kollektí
vámra utal. Ez a társadalom többi részeire vonatkozó nagyobb hatalmat, s a 
társadalmi erőforrások feletti kiteijedtebb rendelkezést, illetve a közösen termelt 
javakból (tekintélyjövedelem, vagyonjólét, stb.) való nagyobb részesedést, vagy 
az ezekhez való hozzájutás nagyobb esélyeit jelenti. Mindezekből a szempontokból 
lényeges fogalmi megkülönböztetést, s nem csak technikai jellegű tisztázást enged 
meg az össztársadalmi pozíció-rendszerben elit-jellegű szakmai kollektívumoknak 
vagy testületeknek, azaz a közös társadalmi szerepük révén funkcionális eliteknek 
is nevezhető csoportoknak (szakértelmiség, politikai vezetóréteg, stb.) az elválasz
tása az ugyanezeken belüli szakmai elitektől (például a politika vezetőrétegen belül 
a kormány vagy a törvényhozó hatalom tagjaitól). Ez utóbbi típusba tartozó 
csoportokkal foglalkozik Magyarországon a Huszár Tibor és Kovács I. Gábor által 
vezetett történeti-szociológiai kutatócsoport, ő k  az összes foglalkozási elitcso- 
portra nézve vizsgálják a világháborúk között, az e csoportok csúcspozícióit 
birtoklókat prozopográfiai felvételek segítségével.*

A kutatás szempontjából melyek az elit-fogalom lényeges fogódzó pontjai?

Elemi tisztázás végett kétfajta kiegészítő megkülönböztetést lehet tenni, s evvel 
rögtön alapvető társadalomtörténeti kérdésekhez jutunk el. Az első az elitek 
fajtáival és megoszlásával, a második az elit-státusz újratermelési és igazolási 
(legitimációs) lehetőségeivel kapcsolatos.

Egyrészt össztársadalmi szinten hasznos elkülöníteni a szakmai, szegmentális 
vagy funkcionális elitcsoportokat—melyek elsősorban (vagy csak) saját, viszonylag 
szűk működési területeiken gyakorolnak mások felett hatalmat vagy élveznek 
előnyöket (például orvosi, tanári, mérnöki, stb. elitek) — azoktól, melyek az 
össztársadalmi befolyással, uralmi kompetenciákkal rendelkeznek, így a politikai, 
a gazdasági és a nem szigorúan szakmai jellegű (tehát nem csak szakmai hatalom
mal rendelkező) “szellemi” elitektől. Az utóbbiak a nemzetállamok korában 
általában az államapparátus segítségével gyakorolják hatalmukat. Az állam ugyan
is egyrészt minden hatalom végső forrása, s egyben megtestesítője, másrészt 
viszont sok működési területen delegál hatalmi önállóságot szakmai elitcsopor
toknak, illetve ezek a szorosan vett államgépezeten belül, ennek elitjével fenntar
tott sajátos viszonyuk (egybefonódásuk, közelségük vagy — ellenkezőleg — elhatá-

* A Történeti elitkutatások sorozat eddig megjelent kötetei:
Elit-bibliográfm. Szerk.: Gál Katalin, Karbach Erika, Hornyánszky Károlyné. Bp., 1990.
Vida István—Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői, 1944—1949. Életrajzi lexikon. 1991.
Gergely Jenő: A katolikus egyházi elit Magyarországon. 1919—1945. Bp., 1992
Horváth Barna: Forradalom és alkotmány. Önéletrajz. Szerk.: Zsidai Ágnes. Bp., 1993.
Lengyel György: A multipozidonális gazdasági elit a két világháború között. Bp., 1993.
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roltságuk) révén Önálló hatalomhoz is juthatnak. Tehát igazolható a tényleges 
“hatalmi” elit és az elitszakmák gyakorlóinak, illetve ezeken belül a szakmai eli
teknek megkülönböztetése.

Ez az elemi tipológia első pillantásra igencsak kielégítőnek látszik. Azonban 
több kérdést vet fel, mint amennyit tisztázni enged. Minden társadalomban 
megfigyelhető ugyan a különböző szerepeket betöltő és kompetenciákkal rendel
kező elitcsoportok között bizonyos “munkamegosztás” a hatalomgyakorlás terü
letén, és a társadalomtörténetben mintegy adottnak is szokták venni a politikai elit 
primátusát a többi felett, a valóság azonban legtöbbször ennél mégis sokkal 
bonyolultabb.

Ugyanis nyilvánvaló, hogy a maguk — ha úgy tetszik — szűk területén a szakmai 
elitek is hatalmat gyakorolnak, sőt kollektiven, mint szakmai testületek nemegy
szer paradox módon és bizonyos mértékben még sokkal teljesebb, kikezdhetetle- 
nebb, megkérdőjelezhetetlenebb hatalmat, mint a legtöbb politikai osztály, me
lyet (még a totális diktatúrákban is) állandóan fenyeget a külső és a belső 
(alternatív és a hatalomra pályázó elítcsoportokban megtestesülő) “ellenség”. Az 
orvostársadalom, s különösen annak szakmai vezetői a szó szoros értelmében élet 
és halát urai a kórházakban és a rendelőkben, s ebbe az “uralomba” kívülről 
nemigen szoktak (vagy merészelnek) beleszólni, még a politikai erőszak legkemé
nyebb koncentrációjának idején sem (például a hitlerájban vagy a bolsevizmus- 
ban). A látszat ellenére hasonló a pedagógusok helyzete, mutatis mutandis, az 
iskolákban. A pedagógustársadalmat ugyan az iskolákat fenntartó vagy felügyelő 
közhatalmak (állam, egyházak, helyi önkormányzatok) által sokkal erősebben 
kontrollált, sőt elnyomott csoportnak szokták tekinteni, mégis szakmai hatalma, 
sőt gyakran társadalmi tekintélye — mégha csak a mindenkori elitek határmesgyé- 
jén  is — számottevő: a különféle szintű iskolai eredmények igazolásával (certificatio) 
a modem és egyes premodern (egyházi, jogi, egyetemi) más elitcsoportokba való 
belépőjegyek gazdái, s így az elitek szakmai erődítményeibe való “feljutás” 
kapuőrzői.

A társadalomtörténeti kutatás igen fontos, érdekes s eleddig (legalábbis Magyar- 
országon) kevéssé kutatott területe éppen a szakmai hatalom természetének a 
kérdése. Ebbe beleesik a kompetenciafajták és a szakmai gyakorlat összefüggése, 
a hatalomgyakorlás területe, módozatai, szabályozása s ezen belül a közhatalom
mal való viszonya, a szakmai csoportok testületi önállósága, önszerveződése, 
szervezeti és politikai megosztottsága, s az úgynevezett professzionaiizálódds folya
mata. Ezeknek a kérdéseknek Nyugaton óriásira nőtt irodalma van, míg nálunk 
kevés kezdeményezés történt ezen a téren. Újabban Kovács Mária munkái 
számottevőek a szabadfoglalkozások belső szerkezetére és szervezeti átalakulására 
nézve a fasizálódás előtti és alatti időszakban. (Liberal Profession, Illiberal Polítics, 
Hungary from the Habsburgs to the Holocaust, Oxford, 1994.) A politikai elitre 
vonatkozólag Andrew C. János angolul publikált könyve úttörő jellegű. (The 
Politics of Backwardness in Hungary, 1825—1945. Prineeton, 1982.)

Ugyanakkor a szakmai elitek sok szempontból mindig valamelyest összefonód
nak — főképp a modern ipari társadalmaikban — a politikai és gazdasági hatalmat
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kezükben tartó rétegekkel. Részben avval, hogy tagjaik sokszor szoros kapcsolat
ban állnak, egymással házasodnak, azonos iskolázottságot, képzettséget szerez
nek, hasonló műveltségben osztoznak, stb. Részben úgy (s az előbbitől nem 
függetlenül), hogy a társadalom többi részénél lényegesen nagyobb esélyeik 
vannak a hatalmi elitbe való bejutáshoz. Az európai nemzetállamok kialakulásá
nak egyik gyakori (ugyan kivételekkel bíró) kísérőjelensége (ez Németországra, 
Olaszországra vagy Franciaországra éppoly érvényes, mint Magyarországra, Bul
gáriára vagy Romániára), hogy a feudalizmusból való kibonatkozást jogi képzett
ségű elitcsoportok vezették és a modernizáló hatalmi elitet sokáig jogászok 
uralták. Igaz, nem mindenütt vagy nem mindig volt így. Például Franciaországban 
a III. Köztársaság (1871-1940) politikai osztályában kiemelt szerep jutott a repub
likánus szellemiséget leggyakrabban képviselő egyetemi és középiskolai tanárok
nak. A szlovák nemzetállam eszményét papi és tanítói értelmiség terjesztette és 
valósította meg. Másutt, például Angliában vagy Csehországban, maga a vállalko
zó polgárság és a műszaki értelmiség is nagy részt vállalt a politikai modernizáci
óban. Mindezeket a (minden esetben további finomításra szoruló) példákat csak 
azért hozom fel, hogy kiemeljem a szakmai és politikai hatalom összefüggése 
kérdéskörének társadalomtörténeti fontosságát. Az egyes elitcsoportok minden
kori társadalomtörténeti helyét csak pozícionálisan, tehát egyrészt az össztársadal
mi stratifikációban, másrészt maguknak a hatalommal rendelkező rétegeknek a 
szerkezetében — “összeszerveződésében” ahogy ezt Bibó mondaná —, harmad
részt saját foglalkozási (funcionális) kategóriájukban elfoglalt pozíciójuk empiri
kus meghatározásával lehet kijelölni. Erre nézve az kutatásnak Magyarországon 
igencsak nagy hátralékai vannak.

Hogyan függ össze az elit tipológia és az elitcsoportok társadalomtörténeti helyét 
meghatározó utóbbi három szempont az elitek rehmtációjának kérdéskörével?

Az elitek társadalmi újratermelésének kérdésköre, s ezen belül kiválasztásuk, 
képzésük, felkészítésük és legitimációjuk kérdésköre közvetlenül az előzőekhez 
kapcsolódik. Kiemelném, hogy a kiválasztás, illetve társadalmi rekrutáció, a 
képzés és a csoport tagjai által birtokolt kompetencia, valamint a legitimáció 
(pozíciójuk, funkcionális szerepük össztársadalmi elismertetése) mindig szorosan 
összefüggnek, a kutatásban voltaképp egyetlen kérdéscsomagot képeznek. A 
rekrutációtól függ ugyanis minden csoport “hozott” társadalmi tőkéje (így családi 
és szövetségi kapcsolathálója, a felmenők által felhalmozott vagyona és tekintélye). 
Ez önmagában is messzemenően meghatározza a képzettségi szintet, a képzés 
minőségét, sőt jellegét is, de azt is, hogy az elnyert, s össztársadalmi értékkel bíró 
kompetencia ténylegesen milyen társadalmi szerepkörök betöltésére jogosít fel, 
illetve milyen funkciók gyakorlását engedi meg. Ugyanakkor az igazolt magas 
műveltség és a kompetencia az érintettek hatalmi státuszának legitimációját 
erősíti, akárcsak a magasszintű “hozott” társadalmi tőke, (Minderre még vissza kell 
térni.) Jó  példa itt az előbb felemlegetett jogi képzettség mintegy funkcionális 
súlya a feudalizmus után politikai hegemóniához jutó elitcsoportokban. A moder
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nizáció első fázisában, Magyarországon például a Kiegyezés előtti és utáni fél
félévszázadban, igaz, hogy a politikai elit túlnyomóan jogászokból került ki, mégis, 
összességükben csak a jogvégzettek töredéke jutott tényleges politikai döntési 
joghoz. Nagyrészük a jogi értelmiség egyéb piacain helyezkedett el (az ügyvédi, 
közjegyzői, bírói karban, illetve a közhivatali apparátus egyéb szektoraiban) vagy 
egyszerűen (például mint birtokos gazdálkodó vagy vállalkozó polgár) nem 
használta szakképzettségét. Namármost, ha közelebbről megnézzük a jogi diplo
mával bírók pályaképét, rögtön kirajzolódik a “hozott” tőke jellege (például 
nemes, honorácior, zsidó) és a képzés szocializációs közege (katolikus vagy 
protestáns középiskola, pesti jogi kar vagy vidéki jogakadémia} által messzemenő
en determinált karrier-lehetőségek szóródása. De a kutatás máig sem tisztázta 
megnyugtatóan, hogy pontosan honnan származik és hogyan nyer konkrét 
alkalmazást a jogi képzettség politikai legitimációs ereje, sajátosan Magyarorszá
gon, ahol a modernizáció első fázisában egységnyi népességre számítva a legtöbb 
volt a jogász Európában.

Az elitek fogalm a mindig elválaszthatatlan-e az iskolázottságtólvagy az iskolázottság 
érvényesülését befolyásoló tényezők önállóan is az elitbe emelhetnek valakit?

Óvakodni kell a történelmi általánosításoktól, de a feudalizmus utáni korra 
nézve mindenesetre iskoláztatás és elit elválaszthatatlan fogalmak. Az oktatás 
szerepe azonban mindig kettős maradt — egyrészt társadalmi legitimációs jellegű, 
másrészt instrumentális-funkcionális (az elitszerepek betöltéséhez szükséges 
kompetenciák, tudásanyag szempontjából). Mindennek tisztázása végett vissza 
kell azonban térni arra, hogy pontosan mit is jelentett az elitek újratermelése és 
legitimációja szempontjából a rendi viszonyok felbomlása.

Röviden és igen sommásan ezt az átállást a következőképpen lehetnejellemezni. 
A feudális társadalomban az elitcsoportok lényegében önmagukat termelték újjá, 
a vezetői funkciókhoz mindig a renden belül legjobb helyzetben lévő rétegek 
(például a politikai vezetéshez az arisztokrácia) tagjai jutottak, s így az elitekbe 
“alulról” alig, legfeljebb “oldalról” (más elitcsoportokból) érkezhettek mobil 
elemek — s, ami fontos, mindez többé-kevésbé formális, jogi szabályozás szerint 
történt: például a politikai funkciók a nemesek monopóliumát képezték. Ezzel 
szemben a poszt-feudális modernizáció jogilag felszabadította a felfelé való 
mobilitás csatornáit, és így az elitpozíciók megszerzése formálisan szabadpiaci 
konkurencia tárgyát képezte. Ez volt az elvi változás lényege. A gyakorlatban 
azonban a helyzet sem a feudális jogrend érvényességének utolsó szakaszaiban, 
sem a rendi előjogok felszámolása utáni korszakban nem volt ilyen egyértelmű.

Kezdjük azzal, hogy a legzártabbnak tűnő rendi elitek sem voltak teljesen zártak. 
Az arisztokrácia és a köznemesség összetételét a nemesítések és bárósítások, 
valamint egyes családok kihalása állandóan módosították, nem beszélve arról, 
hogy példáid az ellenreformáció vagy a Rákóczi-féle szabadságharc bukása során 
a rendi elit egyes frakcióit kollektív deklasszálodás (vagyonvesztés, száműzetés) 
érte, ugyanakkor, amikor mások felemelkedtek, birtokhoz és méltóságokhoz
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jutottak, s evvel az uralkodó elitek szerkezete belső erőviszonyai lényegesen 
módosultak. Más jellegű, de hasonló eredménnyel járó mozgások a városi polgár
ságban is történtek, melyek során egyes patrícius családok vagyoni státusa és a 
városvezetésben elfoglalt helyzete jelentősen átalakult. Felfelé való mobilitás még 
az alárendelt helyzetű jobbágyparasztságból is előfordult. Részben az egyéni 
vagyonosodás segítségével történő önmegváltással s a leszármazottak kiemelkedé
sével a honorácior értelmiség és a papság felé, részben a kollektív státusz- 
mobilitással, amikor például egy egész mezőváros vagy falu váltotta ki magát a 
jobbágysorból. Fontos itt megjegyezni, hogy a magas rendi státuszt élvező feudális 
elitek egy része — nevezetesen a papság, s a teológiákat is megjárt, de nem 
szigorúan papi szerepű értelmiség (tanítók, tanárok) — mindig is nyitott maradt, 
sőt mind a katolikus, mind a protestáns egyházak módszeresen emeltek be 
hierarchiájukba iskoláikon keresztül, akár a legmagasabb szintre is, alulról jövő 
elemeket.

Másrészt azonban a rendi elitek önreprodukciója, illetve más elitcsoportokban 
(például a diplomáciai szolgálatban, a hadseregben vagy a politikai bürokráciá
ban) történő újrarendeződése (rekonverzió) a privilégiumok eltörlésével és a 
formálisjogegyenlőség megvalósulásával sem szűnt meg. A magyar parlamentben 
egészen a nyilasok hatalomrajutásáig meghatározó szerepet játszottak a nemesség 
tagjai. Andrew C. János adatai szerint 1887 és 1910 között a parlament tagjainak 
legalább 62 százaléka származott nemesi (s ezek között 14 százalék mágnás) 
családból, de még 1921 és 19S2 között is 44 százalék ez az arány, míg 1932 és 1944 
között 35 százalék. (Andrew C. János adatai, már említett munkájából.) De a 
tönkrement dzsentrinek közismerten felvevő közeget kínáltak a megyei, városi és 
állami hivatalok, később a közüzemek, s bizonyos állami vállalatok is (vasút, posta, 
kincstári erdőgazdaságok, stb.). Az új vagy modernizálódó szakmai elitek rekrutá- 
ciója is nem kisrészt a volt nemesi vagy honorácior elitből folytatódott egészen a 
régi rendszer végéig. Mégis, a rendi előjogok formális megszüntetése törést 
jelentett a régi típusú elit-reprodukció rendszerében legalább három szempont
ból. Mind háromnál meghatározó jellegű az iskolázottságnak juttatott újfajta 
funkció. Egyrészt az iskola által igazolt műveltség állandóan növekvő súlyt kapott 
a mindenfajta elitbe való bejutásnál. Másrészt egyes elitpozítiók elnyerésének 
jogosultságát (például az 1883-as úgynevezett hivatalnoki minősítési törvénnyel és 
más, nevezetesen a szabadfoglalkozások működését szabályozó rendelkezésekkel) 
formálisan is diplomához, illetve az iskolázottsági szinthez kötötték, s evvel leg
alább egyes területeken szabadpiaci versenyhelyzetet biztosítottak az elitpozíciók 
betöltésénél. Harmadrészt az iskoláztatásból addig ténylegesen vagy jogilag 
kizártak, többé-kevésbé rendszeresen szélesedő rétegei előtt megnyitották a 
diplomákhoz vezető utat, s evvel az elitbe való feljutás lehetőségét.
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Tudnádre ezeket a  kissé elnagyolt tételeket részletesebben, esetleg példákkal bemutatni?

Az első pont illusztrálása viszonylag egyszerű. A feudális elitpozíciók elsősorban 
(bár, mint fentebb tisztáztuk, nem tejesen kizárólagosan) azért a születéshez 
voltak kötve. A katonai, sőt politikai vezető-funicókhoz való hozzájutás gyakran 
semmifajta képzettségtől nem függött, legfőképpen nem iskola által kibocsájtott 
igazolástól. A kutyabőr mellett a földvagyon nagysága, a nemesi renden belüli 
rang és szimbolikus patrimonium (nevezetesen a rendi cím, a nemesség ősisége, 
a kastély előkelősége), az elődök politikai szerepléséhez fűződő “nimbusz” (tekin
tély), a család által kialakított s az összeházasodásokkal szentesített szövetségi 
hálózat, — tehát egy sor egymással összefüggő, nem egyénileg szerzett, hanem 
örökölt társadalmi tőketípus játszott meghatározó szerepet. A csúcspozíciók 
megszerzésénél (megyei főispán, kancelláriai főhivatalnok, kormánytag, főpap) 
már az egyéni érdem elvének is szerep jutott, az uralkodó vagy az udvar mérvadó 
köreinek bizalma révén — ami a társadalmi tőkének egy sajátos határesetét 
képviselte. Mindezekhez képest az igazolt műveltség csak kiegészítő funkcióval 
bírt. Igaz, a közhivatalt viselő elittagok öndefiníciójában, s a velük szemben 
támasztott elvárások között az újkorban már elengedhetetlen volt bizonyos szintű 
írásbeliség és nyelvtudás (latin, német, s magasabb állásokban francia), de ezek a 
közfunkciók gyakorlásánál gyakorlati eszközszerepet voltak hívatva játszani s 
legitimációs jellegük elenyésző maradt. Hasonló (bár talán jobb) volt a helyzet 
mind a protestáns, mind a katolikus papi hierarchiákban, melyeknek — funkció
iknál fogva is — mindig volt bizonyos műveltség-hordozó és -termelő szerepköre, 
a teológiai irodalom művelésének és sajátosan a prédikáció és a templomi éneklés 
gyakorlásának mintegy szakmai szükségessége miatt. A rendiség eltörlésével 
mindez annyiban változott meg, hogy az elitbejutás, illetve a benne való megma
radáshoz elengedhetetlen (ha nem is feltétlenül elégséges) társadalmi tőkefajták 
mérlegében radikális eltolódás történt az egyénileg felmutatandó, s elsősorban 
kompetencia-formákban megnyilvánuló tőkefajták előnyére, s az “örökösödés” 
viszonylagos kárára. Márpedig különböző, itt helyszűke miatt részletesen nem 
tárgyalható, de főképp az újfajta elitlegitimációs igényekből származó okokból, 
ezeknek a kompetencia-formáknak á közvetítését és igazolását egyre inkább a 
nyilvános jogú (tehát elvileg minden megfelelően minősített és fizetőképes jelölt 
előtt nyitott) közintézményekre, az iskolai hálózatra bízták. Röviden az elitlegiti
máció mérlegében csökkent (elvileg meg is szűnt) a kutyabór és felerősödött az 
iskolai vizsgákkal szentesített tudás súlya.

A közhatalomtól független iskolarendszer szavatolása rendkívüli előnyökkel 
járt. Az iskolázottság “ligitimációs hozama” páratlanul erősnek bizonyult, amennyi
ben — a bírói hatalom mintájára — biztosították a pedagógus hatalom önállóságát, 
vagy legalábbis fenntartották az ebbe az önállóságba vetett közbizalmat és hitet. 
Magyarországon ez meglehetősen sikerült avval, hogy az állam (az 1849-ben 
egységesített osztrák birodalmi középiskolai rendszer közvetítésével) a nemzetkö
zi presztízsű porosz gimnáziumi rendszert honosította meg, sőt ezen túl (talán 
először Európában) a tanárképző intézményeket messzemenően modernizálta, a
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tanárképzést a kötelező bölcsész diplomákon keresztül ellenőrzése alá vonta, s így 
a tanári diplomák szellemi színvonalát és a tanárok pedagógiai elkötelezettségét 
intézményesen garantálta. Sajátosan egészítette ki mindezt a magyar középiskolai 
hálózat konkurenciális, mintegy szabadpiaci jellege, melyhez Hasonlót nemigen 
találni egyebütt Közép-Európában. Itt a katolikus, protestáns és a Kiegyezés 
évtizede óta fokozatosan kiépített állami gimnáziumok és reáliskolák közötti 
verseny (melynek volt egy anyagi aspektusa — a fizetőképes diákok megszerzése — 
és egy ideológiai oka is — a “Ielkekért” való harc) az iskolai kínálat minőségének 
megőrzéséhez jelentősen hozzájárult. Szerepet játszott még az iskolázottság 
súlyának az elitlegitimációban való emelkedésénél az is, hogy az igazolt magas 
műveltség (konkrétan elsősorban a latintudás és formálisan az érettségi bizonyít
vány) volt hivatva ezentúl az elit és a néptömegek között húzódó társadalmi 
távolságot demonstrálni, melyet az eltérő rendi státusz immár nem biztosított. 
Innen Magyarországon az érettségi és az egyetemi diplomák kifejezett rendi 
határkő-jellege a régi rendszer végéig. Hasonló hatású volt természetesen az 
elittevékenységek piacainak szerkezeti átalakulása is. A modernizálódó államap
parátus és a nagyüzemi termelésre beállított magángazdaság egyre magasabban 
képesített szakhivatalnoki gárdát igényelt. A középiskolák és egyetemek által 
nyújtott szaktudásnak egyre nagyobb operatív, alkalmazott szerepkör jutott, s 
ezzel az idekapcsolódó elitpozíciók “instrumentális legitimációt” nyertek. Az 
örökölt státuszú rendi elitek helyébe “tudáselitcsoportok” léptek. Végül Közép- 
Kelet-Eui ópában mindenütt nagyjelentőségű volt az iskola biztosította elitlegiti
máció terén a nyugati minták szerepe, főképp maguknak az érdekelt elitcsoportok 
várományosainak önképében. Nálunk különösen a német-porosz Bildungsbürger- 
tum (a műveltségi tőkéje révén közfunkciót betöltő vagy szabadfoglalkozást űző 
középosztály) jelentett perdöntő kollektív mobilitási mintát részben jövedelme, 
de főképp össztársadalmi presztízse révén.

Az elitbejutás terén megfigyelhető átrendeződés harmadik fontos, s az iskolá
zottság térnyeréséhez kötődő mozzanata abban nyilvánult meg, hogy az elitisko
lázás társadalmi szelektivitása (kiválasztási mechanizmusa) révén az elittagok 
rekrutácíójának és integrációjának (befogadásának) társadalmilag sokkal nyitot
tabb, mondhatni demokratikusabb vagy legalábbis — a feudális korban dívó 
rendszerhez képest — semlegesebb eszközének bizonyult, mint az elit-újraterme- 
lés egyéb módozatai (így a házas keveredés, a baráti-korcsoporti szövetségek, az 
ifjúsági szervezetek, a politikai szolidaritás és partnerség vagy a gazdasági érdek- 
kapcsolatok szálai). Ez persze csak a nyugati típusú fejlődést követő országokban 
volt így, ahol az állam pártolta az elit felé igyekvő csoportok iskolai integrációját, 
nem úgy, mint például Or oszor szágban vagy Romániában, ahol a modernizációs 
folyamat során korán különböző kisebbségeknek, elsősorban a zsidóságnak a 
többi csoport fiataljaival közös iskoláztatását, numerus clausus rendelkezésekkel 
korlátozták. A magyar iskolarendszer 1920-ig még a Monarchián belül is a 
legnyitottabb, s egyben a csehországi mögött a legfejlettebb volt. Ez egyrészt azt 
jelentette, hogy már a századfordulón viszonylag — az ország gazdasági kapacitá
sához képest nagymértékben — túl volt fejlesztve. Globális befogadási készsége a
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középiskolák és aközépiskolásoklakosságegységrejutó számai szerint meghaladta 
a korabeli Franciaországét. Másrészt társadalmi nyitottsága majdnem teljes ma
radt, hiszen szegregációs vagy inkább preferenciális felvételi politikát az I. Világ
háború előtt csak egyes katolikus gimnáziumok gyakoroltak (ezt is inkább a 
protestánsokkal vívott “kultúrharc;" keretében). ....

A magyar helyzetet ebből a szempontból meghatározóan befolyásolta az a tény, 
hogy a modem elitiskolázás megteremtése (körülbelül 1850 és 1870 között) 
egybeesett az előjogok eltörlésével, a kapitalista iparosítás Gründerzeifjával, a régi 
és új szabadértelmiségi szakmák megnyílásával az addig kizárt kisebbségek (így a 
zsidók) előtt, valamint a modern nemzetállami apparátus kiépítésének kezdetei
vel. Az iskolai nyitás tehát—részben közvetlen következmény gyanánt — együttjárt 
az elit-csoportok érvényesülési piacainak gyors kitágulásával. Ennek folytán az 
1860-as évektől kezdve rohamosan jelentek meg az iskolán keresztüli érvényesü
léshez és a municipális vagy állami elitpiacokhoz addig jórészt nem vagy csak 
kisrészt hozzájutó rétegek (zsidók, németek, birtokos parasztok, kereskedő és 
iparos kispolgárság) képviselői az elit felé vivő hosszú iskolai pályákon. Mint 
ismeretes, ezen a téren főképp a zsidóság túlképvisehetettsége volt látványos, de 
nem elhanyagolható a német polgári és birtokos paraszti elemek jelenléte sem az 
elitiskolázásban. A nevek jellegére támaszkodó felvételi eredményeim szerint 
1900 körül a két nagy budapesti egyetem diákságának mintegy háromnegyed 
része etnikailag nem magyar (zsidó, német vagy szláv névjellegű) volt, s ezeknek 
csak körülbelül fele zsidó.

Miképpen, az iskolarendszerrel mennyiben konkurálva, annak hatásait miként módosít
va működtek az elitek újratermelésének egyéb mechanizmusai?

Igen fontos és nehéz kérdés. Megpróbálok rá röviden, de árnyaltan válaszolni. 
Első megközelítésben az elitek társadalmi újratermelésében a felsőbb (érettségiig 
vagy utána tejjedő) iskolázásnak nem lehetett konkurense. Az iskola ugyanis, mint 
fentebb erre már utalás történt, egyszerre nyújtott szimbolikus, úgynevezett 
distinkciós készségeket (melyek az érettségizett “nadrágos embert" megkülönböz
tették a "néptől11: ilyen volt például a latin és a nyugati nyelvi műveltség) és az elit
funkciók betöltéséhez instrumentális kompetenciákat (magasszintű írástudás, 
szóbeli fogalmazás-készség, értelmiségi szaktudás), s egyben biztosította a társadal
mi tér különböző etnikai, gazdasági és rangszerinti szektoraiból érkezetteknek 
ajánlott közös műveltségen és szocializációs élményeken (közös tanulás, sportolás, 
szabadidő-töltés) keresztül ezek bizonyos mértékű csopoi t iritegrációját. A fiatal
korúak élmény-közössége, tudjuk, életrehatóan meghatározhatja az érintettek 
későbbi erkölcsi, ízlésbeli, műveltségbeli, sót ideológiai és politikai választásainak 
horizontját. Az iskolák “szellemisége", részben vallási jellegük folytán, de részben 
ennél is sajátosabb történelmi múltjuk és kialakított hagyományaik révén sokkal 
markánsabb szocializációs szerepet töltött be a régi rendszerben, mint később. 
Még a katolikus gimnáziumi hálózaton belül is érvényesültek eltérő szocializációs 
ráhatások a különböző tanítórendek pedagógiai hagyományai, s nem kisrészt
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felvételi politikája révén. Például a “nagy” tanítórendek, s közöttük elsősorban a 
piaristák (akik a legtöbb iskolát tartották fenn) mindig is — még a Világháborúk 
közötti időszakban is — nyitottabbak maradtak a másvallásűak és az kevésbé “úri” 
rétegek gyerekei előtt, mint a többiek. Evvel integrációs szerepüket is jobban fenn 
tudták tartani, bár persze nem olyan mértékben, mint az állami középiskolák. Ez 
az integrációs funkció formális volt, hiszen az érettségi, s még inkább az egyetemi 
diploma vagy a doktorátus egyenesen “úrrá” avatott és igazolta az “úri” osztályhoz 
tartozást. Ez társadalmilag elvben szalon- és párbalyképességet jelentett, kardvise
lési jogot, s a katonai szolgálatban a dualizmus alatt az egyéves “önkéntesség” után 
a tartalékos tiszti rang megszerzésének kiváltságát, majd a Horthy-korszakban a 
megkülönböztető karpaszomány viselésének jogát.

Az elitek újratermelésének többi mechanizmusai ilyenfajta törvényes garanciák
kal nem voltak biztosítva. Ez nem enged gyenge hatékonyságra következtetni, 
csupán arra, hogy informálisabban, de az iskolarendszerrel nem konkurálva, 
hanem azt kiegészítőén működtek. Voltaképp kétfajta dologról van szó. A 
házassági kapcsolatokról és a szocializációs fórumokról.

A házasodási stratégia minden rendű és rangú milliőben perdöntő tényező az 
érintett egyének, de egész szűkebb vagy tágabb családi közegük társadalmi 
önmeghatározásában, “szintentartásában”, illetve mobilitásában is. Ebből a szem
pontból a házasságot stratégiai lépésnek lehet felfogni, mellyel a két fél társadalmi 
tőkehozományainak egyesítése, halmozása, újrarendezése révén saját, leszárma
zottaik és közvetve családi környezetük társadalmi helyzetének erősítését, javítását 
célozzák meg. Különösen fontos ez az elitcsoportokban, melyeknél a házassággal 
többet lehet veszteni is meg nyerni is, hiszen sokkal értékesebb társadalmi 
tőkefajták cseréje a tét. A legjobb feltételekkel rendelkező csoportok (például az 
arisztokrácia) éppen ezért igyekezett elkülönülni a házas piacon is. Más csoportok, 
melyek csak egyfajta társadalmi tőkével rendelkeztek, ezt a házasodás 'útján 
kísérelték meg más tőketípusokkal gyarapítani. így találtak egymásra a házas 
piacon a nagy gazdasági tőkével rendelkező ipari vagy kereskedő polgárság 
gyerekei a magas szimbolikus tőkét felmutató, de elszegényedett mágnáslányok
kal. A világháborúk közötti korban markánsan kirajzolódik az ekkor már diszkri
minált, asszimilációs akadályokkal küzködó zsidó polgárfiúk “lefelé” és “kifelé” 
vivő házasodási stratégiája, melyet egy tanulmányomban kettős heterogámiának 
neveztem: a szegény, nem polgári keresztény partner kereszténységét, mint 
egyfajta, s ebben a korban különleges értékkel felruházott társadalmi tókét vitte 
hozomány gyanánt abba a házasságba, melybe a zsidó fél polgári státuszát, 
jövedelmét, műveltségét “fektette be”. A házas stratégiával azonban az elit- 
helyzetet inkább megerősíteni lehetett, semmint megszerezni, főképp a férfiak
nak. A családi reprodukció tétje ugyanis olyan nagy volt, hogy az elitcsoportok 
családi közösségei messzemenően kontrollálták tagjaik házas keveredésének 
irányát, s evvel minimizálták a vagyon, rang, vallás, műveltségi szint, etnikum 
szerinti mésalliance kockázatát. Az elit-csoportok így gyakran még egymással—azaz 
különböző vagyoni vagy kulturális hátterű frakcióikkal — szemben is többé- 
kevésbé zártak maradtak. Az elitbe különösen “kívülről” (például zsidóknak a
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nemzsidó körökbe és fordítva) vagy “alulról" volt nehéz házasodással bekerülni. 
Ráadásul a bekerülés esélyeit nem vagy alig lehetett racionális stratégiával emelni, 
hiszen a házasodási piac értékeinek egy (esetenként nem jelentéktelen) része 
egyéni-helyzeti, esetleges, ha nem is teljesen osztály-, illetve csoport-semleges 
jellegű (mint a női szépség, a “megjelenés”, a “fellépés”, stb.). Ennek következ
tében a házasodási stratégia csak kiegészítő funkcióval bírhatott az elitcsoportok
ba való bekerülésnél.

A szocializációs fórumok szerepe ugyan fontos volt ugyanebből a szempontból, 
de nem lehetett döntő, mivel inkább az életkor későbbi fázisaiban (nem fiatal 
korban) hatott és legtöbbször csak megerősítette, szentesítette az elért elit
státuszt. A régi rendszerben talán inkább, mint később, az elvileg nyilvános 
szocializációs intézmények—cserkészcsapatok, tánciskolák, sportklubok, kulturá
lis (például olvasó) egyletek, kórusok, kaszinók, szabadkőműves páholyok, egyházi 
egyesületek, “polgári” körök, politikai pártok — messzemenő társadalmi szelekci
óval működtek, bár persze a kiválasztás vagy kooptáció elve mindenütt más és más 
volt. Hasonló, de nehezebben megragadható vagy kutatható a privátszférában 
kialakult szocializációs fórumok (kávéházi törzsasztalok, baráti társaságok, kirán
duló csoportok, uszodai együttesek, kártyapartik, “vasárnapi körök”, stb.) igen
csak analóg szerepe. Ezek a közegek az elitcsoportok tagjait összekötő kapcsolat- 
hálók gyakran ritualizált és formális, máskor teljesen informális, de annál hatéko
nyabb erősítésével jelentősen hozzájárultak az elitekbe bejutottak integrációjá
hoz, valamint — a nyilvános intézmények többé-kevésbé hosszútávú történelmi 
permanenciája folytán — az új elittagok (akár “kívülről", akár “alulról” jöttek) 
“meghonosításához”, s ezen keresztül az elitek újratermeléséhez. Különösen 
fontos volt funkciójuk a minden elit fennmaradása szempontjából perdöntő 
kollektív öndefinícióban, melynek legfőbb eszközei és egyben objektivációi a 
csoportban értékelt, alkalom adtán kötelező vagy elvárt testi és szellemi dispozí- 
ciók és magatartási formák voltak. Ezeket lehet a hangnemmel, az érvényesített 
udvariassági kódexszel, a “viselkedni tudással”, a “megfelelő” erkölcsi habitussal, 
s bizonyos szolidaritásvállalással körülírni. A szocializációs fórumok ugyanakkor 
bizonyos, s az elitek működéséhez sokszor instrumentális jellegű tudást, informá
ciókat, “belső híreket” is közvetítettek, nemcsak értékeket és normákat. Hatásme
chanizmusuk tehát összetett és erős volt. Mindezzel azonban könnyen belátható
an, nem konkuráltak az iskoláztatással, hanem legfeljebb kiegészítették a magas 
iskolázás funkcióit az elitek újratermelésében.

Az elitek újratermelésében növekvő szerepű iskolarendszer szerkezete, szelekciós sajátossá
gai milyen következményekkel jártak az új elitek szerkezetére és belső erőviszonyaira nézve?

Valóban ez tűnik a legfontosabb kérdésnek. Azonban, mivel úgy beszéltük meg, 
hogy a magyar iskolarendszer szerkezetére és az egyes iskolák sajátos funkcióira 
vonatkozó problémákra egy későbbi alkalommal térünk ki, csak viszonylag 
sommás választ kísérelhetek meg rá. Olyat tehát, mely az egész elitképzésre — 
érettségiztető gimnáziumok, egyetemek és főiskolák — érvényes, ami persze azt
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jelenti, hogy ezek egyikére vagy másikára csak többé vagy kevésbé áll az, amit 
mondani szeretnék.

Elöljáróban két dolgot szögeznék le. Egyrészt, hogy az elitiskolázás sohasem 
osztály-, vagy rétegsemleges. Másrészt, hogy az elitiskolázás szerkezete messzeme
nően részt vett a feudalizmus kora utáni elitek újrarendeződésében, belső 
szerkezetének, sőt erőviszonyainak kialakításában. A második tétel kifejtését 
érdemben most elhalasztanám, mert itt ki kellene térnem a különböző iskolatípu
sok sajátos szerepére. Az elsővel kapcsolatban, szintén sommásan, csak két dolgot 
mondanék. Az iskolarendszer, amennyiben az elitek újratermelésében részt vesz, 
annyiban hozzá is járul az elitcsoportok határainak meghúzásához, társadalmi 
“lezárásához” — legalábbis “lefelé” —, s így nem lehet osztálysemleges. Ez a 
“lezárás” különböző, eléggéjól ismert mechanizmusokkal történik, például tandíj
jal, szelektív felvételi politikával (melyet eséüeg egy kedvezményrendszer támo
gat, ösztöndíjak, tandíjmentesség), vagy egyszerűen avval, hogy az elitben nem 
kívánatos elemek többségének iskolai előképzettsége nem üti meg a megkövetelt 
mértéket. A másik dolog az, hogy az iskolázás többféleképpen, “horizontálisan” is 
hozzájárulhat egyes elitcsoportok társadalmi “lezárásához”. Ez történhet brutáli
san, például numerus clausus útján, de történhet úgy is (s ez sem mentes brutalitás
tól), hogy a képzés nyújtotta kompetenciák bizonyos piacaiból egyes elit
várományosokat kizárnak vagy azokba be sem engednek. A magyar zsidóság 
mobilitására az elit-rétegek felé egész kommunizmus előtti történetünkben rá
nyomta bélyegét az állami, önkormányzati érvényesülési piacok — történelmileg 
ugyan változó mértékű — zártsága. Az elitpiacok ezen önkényes és mintegy 
előzetes, autoriter felosztása egy olyan alapvető körülmény, melynek számbavéte
le nélkül semmit sem lehet megérteni sem a modern magyar elitek természetéből 
és viselkedéséből (így sem a zsidókra, sem a nemzsidókra jellemző mobilitási 
trendekből), sem pedig az elitiskoláztatás működéséből.

Evvel el is érkeztünk a kérdésedre adandó válasz főpontjához. A feudalizmus 
utáni iskolarendszer funkcionális szerepének megnövekedése az elitek újraterme
lésében elsősorban azt eredményezte, hogy a két nagy, kulturálisan asszimilálódó 
s etnikailag idegen csoport — a zsidóság és a németség — elemei és mellékesen 
egyes más, nem magyar eredetű csoportok töredékei (főképp szlovákok és 
örmények) megjelentek és helyet kértek maguknak (mindenesetre a korábbinál 
sokkal nagyobb helyet) az elitek működési piacain. Fentebb ennek ajelenségnek 
mennyiségi jellegére említettem egy adatot. Rengeteg egyéb adatot lehetne 
felhozni. Ehelyett elégedjünk meg ajeíenség társadalomtörténeti következménye
inek összefoglaló bemutatásával.

A piacok újrafelosztása természetesen nem képzelhető el, a főképpen a Kiegyezés 
utáni általános dinamizálódásuk nélkül, amely egyrészt azt jelentette, hogy mind az 
állami szektor, mind a magángazdaság megindult az 1. világháborúig állandóvá váló 
növekedés és bővülés útján, másrészt azt, hogy — az előbbi függvényében — a 
meglévő kompetencia-piacok differenciálódásával és a szakosodással újabb elitpi
acok jöttek létre. Ez gyakorlatilag az elithez számítható népesség létszámának és 
arányainak gyors emelkedéséhez vezetett. Ez a bővülés az újrafelosztás fájdalmait,
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a versenyben résztvevő csoportok konkurencia-harcának élességét enyhítette, sőt 
egyes területeken körülbelül a századfordulóig nem is vont maga után nagyobb 
feszültségeket. A közületi piacok befogadták a tönkrement dzsentrifiúkat, s. volt 
hely még az asszimiláns csoportok tagjainak felvételére is, főképp egyfajta “belső” 
munkamegosztás folytán. A dzsentri inkább a hatalmi és adminisztratív apparátus
ban keresett és talált elhelyezkedést, az asszimiláns elemek pedig inkább az állami, 
megyei és városi szakigazgatásban és technikai szolgáltatások piacain (vasút, posta, 
útépítés, stb.), valamint az ú. n. szabadfoglalkozásokban.

Az újrafelosztás elve éppen az asszimiláció mértéke volt, amely szerint az etnikai 
idegenség különböző minőségű státuszai, illetve az elmagyarosodottság szintje 
maguk is sajátos társadalmi érvényesülési tőkefajtakká váltak. Ennek az elrende
zésnek közismertek a következményei. Míg a dzsentri előtt minden piac nyitva állt, 
a keresztény asszimiíánsnak először asszimilációs elkötelezettségét, elmagyaroso- 
dását kellett bizonyítani ahhoz, hogy az állami, önkormányzati piacokon megka
paszkodhasson. A zsidó asszimiíánsnak minden esetben maximálisan “kom
penzálnia” kellett ahhoz, hogy egyáltalán megközelíthesse az elhelyezkedést 
ezeken a piacokon, melyekből továbbra is messzemenően kizárt maradt. A kizárás 
mértéke attól függött, hogy a piac mennyire állt közel a közhatalom gyakorlásá
hoz, illetve milyen nagy értékkel bírt a nemzetállam szimbolikus háztartásában. 
Megyei és állami főhivatalt zsidó vallású nem, vagy csak egészen kivételesen 
viselhetett, igaz, hogy ugyanez a liberális korban még egyáltalán nem állt a 
„kitértekre”. A keresztvíz valóban (Heinét parafrazálva) hivatalos belépőjegy volt, 
ha nem is közvetlenül a nemzeti úriosztályba, legalább annak működési piacaira, 
melyekbe zsidó vallásúak még 1919 előtt is csak feltételesen, marginálisan, 
visszavonhatólagosan engedtettek be, míg 1919 után lényegileg egyáltalán nem. 
Ez volt az Erdei Ferenc-féle úgynevezett “kettős struktúra”. (Erdei Ferenc: A 
magyar társadalom a két világháború között. In: Valóság, 1976. 4-5. sz.)

A társadalomtörténeti kutatás számára egy eddig igen kevéssé vizsgált, bár majd’ 
hogy nem magától értetődő kérdést vet fel az elitpiacok ilyen elrendezése, 
tudniillik annak kérdését, hogy az “új középosztály” különböző szektoraiban 
milyen feltételekkel, milyen karrier várományokkal, mely alcsoportok tagjai 
hogyan érvényesültek. Ez a kérdés az eltérő asszimilációs utat bejárt és különböző 
urbanizációs szintű, illetve vagyoni-foglalkozásbefi hátterű zsidókra és a németek
re nézve éppúgy érvényes, mint a magyar dzsentrikre vagy a magyar és nemmagyar 
parasztpolgári, birtokos paraszti és egyéb kispolgári rétegeknek, sőt a “csodás 
mobilitás” folytán a munkás és szegényparaszti vagy szolgakispolgári csoportok 
(például házmesterek, pedellusok, altisztek) gyermekeinek az elit felé igyekvő 
csoportjaira nézve. Külön-külön figyelmet érdemelnek ezekből a szempontokból 
az állami, önkormányzati és a magánszektor piacai. Ezeknek az eltérő társadalmi 
tőkeellátottságú rétegeknek felemelkedési és integrációs stratégiáját messzeme
nően leképezte iskolázási stratégiájuk.

De a modem és modernizáló elitek “kettős struktúrája” — mely a közép-kelet- 
európai térségben (Németországot és Ausztriát is beleszámítva) távolról sem csak 
Magyarországra voltjellemző—egy másik kérdéscscmagrais utal: a kétfaj ta piacon
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megkívánt, s az ott értékesíthető értékek problémáira. Röviden, a magánpiacok 
szabadverseny alapján működtek, melynek elve a érdekeltek teljesítőképességén 
alapuló jutalékrendszer, illetve szakmai hierarchia. A védett, közszférához tartozó 
piacokon viszont egyrészt mind a bejutásnál, mind az előrehaladásnál erősen 
érvényesültek a “hozott” tőkefajták (“jó ” családi háttér, magyar — nem magyaro
sított — név, különösen az előnév, az örökölt rang és gazdasági patrimonium adta 
tekintély, stb.), másrészt a szakmai kompetenciának és versenynek kisebb tér 
jutott. A “kettős struktúra” kétfajta követelményrendszert juttatott érvényre. 
Ezeket sommásan “hivatalnoki” és “polgári-vállalkozói” címszavak alatt jellemez
hetjük. Mibenlétükre szintén hiányzanak az oknyomozó kutatások, bár az önélet
írásokban és a politikai vagy értelmiségi elit tagjaira vonatkozó életpálya-irodalom
ban ezekre az eltérésekre sok utalást találni. Magam az iskolai teljesítménykülönb
ségek vizsgálatánál találtam néha megdöbbentő szinteltérést az asszimiíáns és a 
magyar etnikai hátterű csoportok gyermekei között. Az 1870-es évektől 1930-ig 
Budapesten tanuló középiskolás diákságban összesítve a főtárgyakból (magyar, 
latin, német, matematika) 0,3-0,5 körüli (közel fél jegynyi!) eltérések találhatók az 
1-től mindössze 4-ig terjedő jegyskálán — mindig a zsidó tanulók előnyére. Az 
iskolai eredmények különbségeit egyébként több, nemrégiben megjelent tanul
mányom tárgyalja.*

Egy ilyen eredmény (mely pontosabb minősítést érdemelne, de ezt itt helyhiány 
miatt mellőznöm kell), igen nagy társadalomtörténeti horderejű. Dióhélyban 
ugyanis azt demonstrálja, hogy a magyar (és valószínűleg az egész közép-európai) 
modernizáció a régi rendszerben valójában kétütemű volt, s a modernizációs 
szintkülönbségek és befektetési különbségek etnikailag idegen és “bennszülött” — 
azaz a kulturális indigenátushoz kötött társadalmi tókefajtákkal ellátott — elitcso
portokat állítottak egymással szembe. Ha a legkirívóbb polarizációt a zsidók és 
nemzsidók szembenállása képezi is, fontos kutatási feladat a többi etnikailag 
idegen réteg mobilitási lehetőségeinek és stratégiáinak elemzése az elitpiacoknak 
a “kettős struktúra” által meghatározott erőterében. Ennek a kérdéskörnek igen 
jelentősek az iskoláztatással kapcsolatos vonatkozásai. Az elitiskolázás intézmé
nyes szerkezete ugyanis maga is sajátos és önálló mobilizációs tényezőként jelenik 
meg a piacok újrafelosztásáért folytatott harcban. Erre talán c^y késebbi beszélge
tésben térhetünk ki.

Köszönjük az interjút!

Az interjút készítette: 
Bódy Zsombor, Ferdinandy Katalin

* Social Mobility, Reproduction and Qyalitative Schooling Differentials im Old Régimé Hungary, 
History Department Yearbook 1994—1995, Budapest, Central EuropeanUniversity, 1996.; A középiskolái 
elitképzés elsd történelmi funkcióváltása Magyarországon (1867—1900), Educatio, 1995/4; Felekezeti 
és társadalmi egyenlőtlenségek a jászberényi gimnázium diákjai között (1911—1945), Jászberény 
Évkönyv, 1995.
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