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A sze gény ség és a tár sa dal mi ki re kesz tõ dés fo lya ma ta. Ta nul má nyok. Tár sa dal mi egyen lõtlen sé gek és ki re kesz tõ dés 1. Bu da pest: Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal, 2004.
A sze gény ség és a tár sa dal mi ki re kesz tõ dés jel zõ szá mai. El mé le ti meg ala po zás. Társadalmi
egyen lõt len sé gek és ki re kesz tõ dés 2. Bu da pest: Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal, 2005.

A Tár sa dal mi egyen lõt len sé gek és ki re kesz tõ dés cí men út já ra in dí tott ki ad vány soro zat ed dig meg je lent két kö te té nek el ol va sá sát én a má so dik kö tet tel ja vas lom kez deni. Ez, az alcímében az „elméleti megalapozás” kitételt viselõ tanulmány ugyanis
va ló ban meg fe le lõ be ve ze tõt nyújt a most el in dí tott ki ad vány so ro zat tár gyá ba, a tár sadal mi ki re kesz tõ dés prob le ma ti ká já ba. Meg is mer tet a fo ga lom tör té ne té vel, a kap csoló dó fõbb el mé le tek kel és sor ra ve szi a tárgy kör be tar to zó tár sa dal mi je len sé ge ket. Ily
mó don ki vá ló be ve ze tõt nyújt az az elsõ, Tanulmányok al cí met vi se lõ kö tet írá sa i hoz,
ame lyek a ko ráb ban meg is mert tárgy kö rök jó ré szét le fed ve, a tár sa dal mi ki re kesz tõdés egy-egy met sze tét vizs gál ják em pi ri ku san, a mai Ma gyar or szá gon. A két ki ad vány
egy hosszabb so ro zat in dí tó da rab ja it ké pe zi: a KSH ugyan is az EU-SILC [Statistics
on Income and Living Conditions] nem zet kö zi fel vé tel hez kap cso ló dó an több éves kuta tá si prog ra mot ter vez a ki re kesz tõ dés és a sze gény ség vizs gá la tá ra. Az elsõ kö tet bevezetõjében le ír tak sze rint pe dig eh hez a ku ta tás so ro zat hoz el mé le ti és mód szertani
da ra bo kat egy aránt tar tal ma zó ki ad vány so ro zat kap cso ló dik majd.
A má so dik kö tet(A sze gény ség és a tár sa dal mi ki re kesz tõ dés jel zõ szá mai) e szempont ból hib rid pél dány, és ép pen ezért igen iz gal mas: kor rekt el mé le ti ala po kat le rakva
kez di meg a mód szer ta ni épít ke zést, az el jö ven dõ adat fel vé te lek és sta tisz ti kai adat feldol go zás ok szá má ra irány mu ta tó jelzõszámrendszer kidolgozását. A ku ta tá si fo lyamatnak egy igen ritkán bemutatott (és sajnos sokszor nem is kellõ alapossággal
vég re haj tott) fá zi sát do ku men tál ja te hát, az adat fel vé tel nek és -feldolgozásnak az elméleti és fogalmi háttérrel való összekapcsolását, a vizsgálat tárgyának
operacionalizálását. A társadalmi kirekesztõdés viszonylag új keletû gondolatának
ere de tét egé szen a klasszi kus struk tú ra el mé le te kig vissza nyúl va mu tat ja be. A mo dern
struk tú ra-meg kö ze lí té sek kö zül – el ke rül he tet le nül némi ku ta tói ön ké nyes ség gel vá logat va – ki tér Beck ri zi kó tár sa dal má ra, a „két har ma dos” tár sa da lom kon cep ci ó i ra, és az
élet cik lus el mé le tek re. El sza kad va azu tán az aka dé mi ai jel le gû el mé le tek tõl a mo dern
vi lág ban (töb bé-ke vés bé) meg va ló sult tár sa da lom po li ti kai elképzeléseket, illet ve az
azok alap ját je len tõ tár sa da lom ké pe ket ve szi sor ra. Ezt va ló já ban a mun ka vég sõ cél ja,
az in di ká to rok nak a tár sa da lom po li ti kai prog ra mok ki ala kí tá sát tá mo ga tó jel le ge in do-
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kol ja. Az el mé le ti össze fog la lót azu tán az underclass-el mé let, a „sze gény ség kul tú rája” kon cep ció és vé gül az elõb bi ek kel va ló ban csak szo ros össze füg gés ben tár gyal ha tó
tár sa dal mi ki re kesz tõ dés el mé let zár ja. Az egyes meg kö ze lí té se ket rö vi den össze f og lal va a szer zõk ál ta lá ban si ke re sen, cél ra tö rõ en eme lik ki azok nak a tár sa dal mi hát rányok ra vo nat ko zó as pek tu sa it.
A több kínálkozó lehetõség közül most Amartya Sen társadalmi ki re kesz tõdés-kon cep ci ó ját el fo gad va, amely sze rint a tár sa dal mi ki re kesz tés a sze gény ség hez
ké pest össze tet tebb, a tár sa dal mi se bez he tõ ség, meg fosz tott ság több fé le for má ját magá ban fog la ló ka te gó ria, úgy fo gal maz ha tunk, hogy a kö tet má so dik na gyobb egy sé ge
a tár sa dal mi ki re kesz tõ dés egyes di men zi ó it ve szi sor ra. En nek so rán a szer zõk elõször
ki mu tat ják az adott tár sa dal mi hát rány tí pus je len tõ sé gét, igye kez ve azt a ko ráb ban bemu ta tott el mé le tek hez kap csol ni, majd töb bé-ke vés bé meg is in do kol va dön té se i ket,
felsorolják az adott probléma mérésére alkalmasnak tartott jelzõszámok sorát. Az
ilyen mó don szám ba vett ki re kesz tõ dés-di men zi ók kö zött sze re pel nek az anya gi szegény ség kü lön fé le meg nyil vá nu lá sai (jö ve del mi, fo gyasz tá si, élet mód ban meg nyil vánuló, és a szociálpolitika által definiált szegénység), a tudás megszerzésébõl való
ki szo ru lás, a munkaerõpiaci ki re kesz tõ dés és a tár sa dal mi és csa lá di kap cso la tok hiánya. Szá mom ra né mi leg meg le põ mó don ezek után, nem pe dig köz vet le nül az anya gi
sze gény sé get kö ve tõ en tár gyal ja a kö tet a tar tós és az át me ne ti sze gény ség kér dé sét, a
szub jek tív sze gény ség té ma kör ét és a sze gé nyek élet mód ját. Majd vissza nyúl va a szegény ség-koc ká zat nak – és te gyük hoz zá: ki re kesz tõ dés-koc ká zat nak – az élet cik lus sal
való össze füg gé sét hang sú lyo zó meg kö ze lí té sek hez, sor ra ke rül nek a gye re ke ket, a fia ta lo kat és az idõ se ket érin tõ spe ci á lis prob lé mák. Ko ráb bi em pi ri kus vizs gá la tokból
is tud ha tó, hogy fo ko zot tan ve szé lyez te tett, il let ve zö mük ben már ki re kesz tett nek tekint he tõ cso port jai még a tár sa da lom nak a ro mák, a fo gya ték kal élõk és a haj lék ta lanok. Az õ hely ze tü ket te kin tik át a kö vet ke zõ fe je ze tek. Vé gül a tér be li ki re kesz t õdés
kér dé se, va la mint a szo ci ál po li ti ka ál tal ma se gé lye zet tek köre ke rül sor ra. A kiadvány
hát ra lé võ ré sze a fõbb, nem zet kö zi össze ha son lí tást cél zó mu ta tó kat, il let ve azok ki ala kí tá sá nak alap el ve it mu tat ja, majd ti zen négy ol da lon ke resz tül a ha zai kö rül mé nyek
be mu ta tá sá ra aján lott in di ká to ro kat köz lik, rész le te sen, táb lá za tos for má ban.
Az elsõ, A sze gény ség és a tár sa dal mi ki re kesz tõ dés fo lya ma ta címû ta nul mány kötet írá sa i nak el ké szül te idõ ben meg elõz het te a jel zõ szám ok ki dol go zá sát cél zó munkát, sõt az in di ká to ro kon dol go zó szer zõk he lyen ként lát ha tó an épí tet tek is az ab ban
közöltekre.1 A ta nul má nyo kat tar tal ma zó kö tet lé nye gé ben olyan írá so kat gyûjt egy be,
amelyek a mai magyar társadalmat a társadalmi kirekesztõdés egyes aspektusaiból
em pi ri kus ala po kon le ír ják. Ami ért még is a for dí tott sor rend ben való ol va sást ja vaslom, an nak oka az, hogy az in di ká to ro kat is mer te tõ össze fog la ló ál tal be mu ta tott el méletek, fogalmak, problémafelvetések kifejezetten jó útmutatóként szolgálnak a
ta nul mány kö tet írá sa i nak, az azok ban elem zett prob lé mák ki vá lasz tá sá nak, a ki vá lasztott meg kö ze lí té si mó dok nak a meg ér té sé hez. (És va ló já ban rész ben fö lös le ges sé teszik a ta nul má nyok ban idõn ként hosszú ra nyú ló el mé le ti be ve ze tõt.)
1

A kö zölt ta nul má nyok ko ráb bi vál to za tai több sé gé ben el hang zot tak a 2003. de cem be r é ben meg ren dezett, A sze gény ség és tár sa dal mi ki re kesz tõ dés címûkon fe ren ci án, me lyet a Ma gyar Sta tisz ti kai Tár saság Tár sa da lom sta tisz ti kai Szakosztálya szervezett. Az er rõl szó ló be szá mo lót lásd a Szociológiai
Szemle 2004/2. szá má ban.
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Rá adá sul az elsõ kötetben számba vett di men zi ók, va la mint a kü lö nö sen ve szélyez te tett tár sa dal mi cso por tok köre szû kebb, mint amit az in di ká to ro kat be ve ze tõ kiadvány – meggyõzõen – idetartozóként és fontosként mutat be. A társadalmi
ki re kesz tés as pek tu sai kö zül jó lett vol na, ha önál ló té ma ként he lyet ta lál a kö tet b en a
kap cso lat sze gény ség, a csa lá di és tá gabb kö te lé kek bõl való ki sza ka dás prob lé má ja –
amelyet a szakirodalom egyértelmûen a kirekesztés legfontosabb velejáróiként tart
szá mon, sõt egyes el mé le tek ép pen a ki re kesz tõ dés je len sé gét meg ha tá ro zó fõ prob léma ként tar ta nak szá mon. (Mint a ki re kesz tõ dés egy-egy sa já tos for má já nak ve le já ró j a,
meg je le nik azért a kap cso lat sze gény ség a kö tet ben: elõ ször a gyer me kek tár sa dal mi
ki re kesz tõ dé se, majd a bû nö zés té ma kö re kap csán.)
En nél ko mo lyabb hi ány ér ze tet okoz a tár sa dal mi ki re kesz tõ dés fo lya ma tá ban súlyo san érin tett cso por tok kö zül a ci gány ság hely ze tét fel tá ró elem zés hi á nya. Mind a
cso port ma gyar or szá gi lé lek szá ma, mind az õket jel lem zõ sze gény sé gi, mun ka nél kü liségi stb. kockázatok folytán szükséges lenne sajátos po zíciójukat kü lön tárgyalmi.
Mind össze két kér dés kap csán esik ró luk szó a kö tet ben. Lannert Ju dit nak az ok ta tásban zaj ló tár sa dal mi ki re kesz tõ dés rõl szó ló írá sá ban ki fe je zet ten hang sú lyos szerepet
kap a ci gá nyok kér dé se. A ci gány gye re kek szeg re gá ci ó já nak kü lön bö zõ for má it is mer tet ve Lannert rá mu tat arra, hogy a ci gá nyok le sza ka dá sát nagy ban erõ sí tõ szeg regációs folyamatok az elmúlt bõ év tized során határozottan fel erõsödtek, és hogy
vissza szo rí tá suk el ke rül he tet len lé pés len ne a ci gá nyok tár sa dal mi in teg rá ci ó j a felé veze tõ úton. Dar vas Ág nes és Tausz Ka ta lin gye rek sze gény sé get és gyer me kek ki re kesztettségét vizsgáló ku tatása szerint pedig a roma gyerekek kö rében a pesszimista
be ál lí tott sá gú ak ará nya több mint két sze re se a nem ro mák kö ré ben mért nek. A jö võ be
ve tett hit hi á nya pe dig pél dá ul a tár sa dal mi ki re kesz tõ dés hosszabb tá von való kon zer vá ló dá sá nak igen fon tos in di ká to ra le het. Eze ken túl is ta nul sá gos, és tar tal mi lag feltétlenül a kötetbe illõ lenne a cigányság munkaerõpiaci, lakhatási körülményeinek
(hát rá nya i nak), a ci gá nyok nak a bû nö zés ben való érin tett sé gé nek be mu ta tá sa, va lamint az is, ha az idõs ci gány né pes ség, és ál ta lá ban a ci gány né pes ség sze gény sé gi kockázatát megismerhetnénk. Az e témákat érintõ tanulmányok azonban – talán a
meg fe le lõ ada tok el ér he tet len sé ge okán – nem tar tal maz nak uta lást a ci gány ság helyze té re.
A hi á nyos sá gok el le né re per sze a ta nul mány kö tet írá sai a meg is mert ki re kesz tõdés-di men zi ók leg több jét szám ba ve szik – és te szik ezt az ese tek több sé gé ben ér de kes,
in for ma tív mó don. Dar vas Ág nes és Tausz Ka ta lin a gye rek sze gény ség rõl, a gyer mekek ki re kesz té sé rõl ír nak egy 2003-as, a gye rek rõl a gye re kek szem szö gé bõl tá jé ko zódó vizsgálatra építve. Kiinduló tézisük a társadalmi kirekesztettség sok di men ziós
jel le gé re, il let ve a kü lön bö zõ di men zi ók kö zött fenn ál ló szo ros össze füg gé sek tételére
épül és arra, hogy mind ez a gyer me kek ese té ben el té rõ tar ta lom mal je le nik meg, mint a
fel nõt tek a kö ré ben. Kis sé tö re dé kes, be val lot tan elsõ je len tés nek szánt össze fog la lójuk ban olyan sú lyos kér dé se ket érin te nek, mint a gyer me kek meg fosz tott sá ga az ál taluk fontosnak ér zett javaktól, társas kapcsolataik és azok hiánya, pszichoszociális
jó lét ük és jö võ kép ük. Má sok hoz ké pest tö mö rebb, ha tá ro zot tan összeg zõ jel le gû tanul mányt írt Lannert Ju dit az ok ta tá si ki re kesz tõ dés fo lya ma tá ról. Ko ráb bi vizs gá l ati
ered mé nyek re hi vat koz va írja le a ma gyar ok ta tá si rend szer nek a tár sa dal mi hát rá nyok
át örö kí té sé ben ját szott igen csak ha té kony sze re pét és – megint má sok tól el té rõ en –
konk rét ja vas la to kat is tesz a prob lé mák or vos lá sá ra.
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Bukodi Er zsé bet írá sa a mun kaerõ pi a ci ki re kesz tõ dés rõl a kö tet messze leg ter jedel me sebb írá sa (65 ol dalt tesz ki a tel jes 245-bõl!). Ala pos ta nul mány, rész le tes el méle ti be ve ze tõ vel, a honi és a kül föl di em pi ri kus ered mé nyek be mu ta tá sá val, sok rétû
em pi ri kus elem zés sel. Eré nye, hogy a mun ka erõ pi ac ról való ki szo ru lás ka te gó ri á ját tágan ér tel mez ve, a mun ka nél kü li ség mel lett az „egyéb inak tív vá” vá lást is vizs gá lan dó
hátrányhelyzetként ke ze li – kü lön bö zõ (de mog rá fi ai, is ko lá zott sá gi, fog lal ko zá si és
családi) ismérvek szerint vizsgálva a kirekesztõdés és a kirekesztettségbõl való
„vissza té rés” esé lye it. Kü lön elem zi a mun ka nél kü li ség bõl ál lás ba majd újra mun kanél kü li ség be ve ze tõ élet pá lyá kat, és vi lá go san meg mu tat ja: a mun ka nél kü li lét növeli
az újra mun ka nél kü li vé vá lás koc ká za tát. A tár sa dal mi ki re kesz tõ dés szem pont já ból
csak köz vet ve re le váns vi szont az elem zés nek a fog lal ko zá si mo bi li tás ra vo nat ko zó
ré sze. Töb bet árul el ma guk ról a rossz mi nõ sé gû la ká sok ról, mint sem a ben nük élõk rõl
Szé kely Ju dit írá sa. Igaz, a ta nul mány vé gén sze rep lõ táb lá za tok lé nye ges össze füg géseket mutatnak be például a háztartásfõ iskolai végzettsége, gaz da sá gi ak ti vi tása, a
ház tar tás jö ve del mi hely ze te és a la kás kö rül mé nyek kö zött – meg vá la szol va több, atanul mány ol va sá sa köz ben fel me rü lõ kér dést.
A tár sa dal mi ki re kesz tés di men zi ó i ról újra át tér ve a ki re kesz tés ben kü lö nö sen veszé lyez te tett cso por tok vizs gá la tá ra, Mo nos to ri Judit az idõskori sze gény sé get vizsgálja, igencsak sokrétûen. Jövedelmi viszonyaik mellett számba veszi
la kás kö rül mé nye i ket és ház tar tá suk fel sze relt sé gét is, és fi gye lem mel kí sé ri az idõsek
tár sa dal má nak bel sõ ta golt sá gát, an nak idõ be li ala ku lá sát. El mé le te ket és hi po t é zi seket is mer tet el sõ sor ban Papp Gá bor a bû nö zés és a tár sa dal mi ki re kesz tés kap cso la t áról szóló tanulmányában. Alapgondolata, hogy a társadalmi kirekesztõdés
meg je len het, mint a bû nö zés elõz mé nye, és mint an nak kö vet kez mé nye, rá adá sul – sajá tos tar tal mak kal fel töl tõd ve – a bör tön lét ve le já ró já vá is vál hat. Fa lu vé gi Albert a térbe li ki re kesz tõ dést a tér sé gek, te le pü lé sek szint jén vizs gál ja. 1985-ig vissza me nõleg
be mu tat ja azo kat a mé ré si mó do kat, ame lyek se gít sé gé vel a tér be li egyen lõt len sé g ek
csök ken té sét cél zó po li ti ka szá má ra a te le pü lé si (kis tér sé gi) hát rány mé ré se tör tént és
meg ál la pí tá so kat tesz a tar tós le sza ka dás hoz ve ze tõ té nye zõk rõl.
Né mi leg ki lóg a sor ból vé gül a kö tet utol só írá sa, amely ben Altorjai Szil via és Havasi Éva egy (egyébként igen izgalmas) módszertani kísérletet haj ta nak vég re. Azt
vizs gál ják, hogy a szám sze rû ered mé nyek el té ré sei da cá ra ha son ló tar tal mi kö vet kezte té sek re le het-e jut ni két kü lön bö zõ adat bá zis (a TÁRKI Mo ni tor il let ve a KSH HKF
fel vé te le) alap ján a sze gény ség hely ze té re vo nat ko zó an. Töb bé-ke vés bé meg nyug ta t ó
kö vet kez te té sük sze rint a különbözõ számok mögött (ez esetben legalább) hasonló
össze füg gé sek áll nak.
A kö tet egé szén vé gig vo nu ló, egy sé ges üze net után ku tat va egy ér tel mû en az is kolázottság, a kép zett ség tár sa dal mi esély-for má ló sze re pe öt lik szem be. Bár az ok sá gi
kap cso la tok ko ránt sem nyil ván va ló ak, azt nyu god tan ki je lent het jük, hogy az ala csony
is ko lá zott sá gi szint a leg sú lyo sabb tár sa dal mi hát rá nyok egész lán co la tát vonz za magá val és az itt fel tárt kirekesztettségi for mák mind egyi ké nek hát te ré ben meg ta lál ha tó.
Az iskolázatlanság közvetlenül kapcsolódik a munkaerõpiaci kirekesztettséghez.
Bukodi írá sá ból ki de rül, hogy a leg fel jebb ál ta lá nos is ko lai vég zett ség gel ren del kezõk
min den ki más nál na gyobb va ló szí nû ség gel ve szí tik el ál lá su kat, és ha egy szer mun kanél kü li vé vál tak, az õ esé lyük a leg ki sebb új ál lás szer zé sé re. A rossz munkaerõpiaci
po zí ció, jel lem zõ en anya gi hát rá nyok egész so rá hoz kap cso ló dik. Altorjai Szil via és
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Ha va si Éva ta nul má nya meg mu tat ja, hogy a csa lád fõ is ko lai vég zett sé ge – a ke re sõ/eltar tott arány mel lett – a sze génnyé vá lás koc ká za tát leg erõ tel jes eb ben meg ha tá ro zó
fak tor. Jel lem zõ az is, hogy azok a csa lá dok, ahol a ház tar tás fõ leg ma ga sabb vég zett sége leg fel jebb nyolc ál ta lá nos, az át lag hoz ké pest más fél szer na gyobb va ló szí nû ség gel
él nek „rossz” bér la kás ban, két és fél szer na gyobb va ló szí nû ség gel „rossz” csa lá di házban. Az is ko lá zott ság és az anya gi vi szo nyok össze füg gé se az idõ sek kö ré ben is nyilván va ló – de rül ki Mo nos to ri Ju dit ta nul má nyá ból. A nyolc ál ta lá nos nál is ke ve sebb
is ko lát ki já ró idõs em be rek sze gény sé gi koc ká za ta messze fe lül múl ja min den más csopor tét – bár a nyolc ál ta lá nost vég zet tek és a szak mun kás ok sze gény sé gi rá tá ja az övéké nél jó val ala cso nyabb és egy más hoz kö ze led ni lát szik.
Az is ko lá zat lan ság hoz kap cso ló dó hátrányok ráadásul a kö vet ke zõ ge ne rá ció, a
gye re kek éle tét is meg ha tá roz zák. Dar vas és Tausz vizs gá la ta meg mu tat ja, hogy azokban a csa lá dok ban, ahol sen ki nek sincs ál ta lá nos is ko la i nál ma ga sabb vég zett sé ge, a
gye re kek hat szor na gyobb va ló szí nû ség gel vál nak pesszi mis tá vá sa ját le he tõ sé ge iket
il le tõ en, mint a dip lo más tag gal is bíró csa lá dok ban. Vég sõ so ron pe dig – mint az a
Papp Gá bor ál tal idé zett vizs gá la tok ból ki de rül – az ala csony is ko lai vég zett sé gû ek
kö ré ben jó val gyak rab ban for dul elõ kü lön fé le bûn ese tek el kö ve té se is, mint más csopor tok ban. Mak ro szin ten pe dig az ala csony is ko lai vég zett sé gû né pes ség tér be li koncentrációja okoz problémát, szoros összefüggést mutatva egyes térségeknek,
te le pü lé sek nek az or szá gos át lag tól való el ma ra dá sá val, le sza ka dá sá val (Fa lu vé gi Albert ta nul má nya).
Kár, hogy a kö tet ben sze rep lõ egyes írá sok nem szer ve zõd nek va ló di fe je ze tek ké,
egy egy sé ges szer ke zet ré sze i vé. Mû fa juk, ter je del mük, ki dol go zott sá guk mér té ke, a
ben nük be mu ta tott ku ta tás elõ re ha la dott sá gá nak foka erõ sen kü lön bö zõ. Mind ezek elle né re a ben ne kö zölt gaz dag is me ret anyag szak ma be li ek és la i kus ér dek lõ dõk szá mára egy aránt hasz nos ol vas mánnyá te szik a köny vet. Ami pe dig a ko ráb ban is mer te tett
El mé le ti meg ala po zásal cí mû kö te tet il le ti, azt bát ran aján lom min den ki nek, akit a társa dal mi ki re kesz tõ dés, a sze gény ség – vagy csak ál ta lá ban a tár sa dal mi hát rá nyok kér désköre érdekel. Remek kiindulópont, akár az elméletek, akár egyes konkrét
tár sa dal mi prob lé mák iránt ér dek lõ dik az ol va só.
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