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Összefoglaló: A dolgozat a Központi Statisztikai Hivatal 1983-as, 1992-es és 2000-es fel-

mérésébõl származó magyarországi mobilitási adatok elemzésére épül. Fõ célkitûzésünk

Treiman 1970-ben felállított és a rendszerváltás kontextusában ma is gyakran idézett moder-

nizációs tézisének tesztelése. A változók kapcsolatrendszerét irányított körmentes gráffal

reprezentálható grafikus modellel írtuk le. A modellhez tartozó kapcsolatok erõsségét a

marginális loglineáris paraméterek értékei alapján értékeltük (ahogyan azt Rudas, Bergsma,

2004 javasolják). Legfontosabb eredményünk szerint míg a nõk között alapvetõen változat-

lannak ítélhetõ a státuszmegszerzés folyamata, addig a férfiak esetén a társadalmi záródás

irányába mutató változások is megtalálhatók a Treiman hipotézise által érintett kapcsolatok

tekintetében. Vagyis eredményeink nem támasztják alá a növekvõ társadalmi mobilitás hi-

potézisét az 1983-2000 közötti idõszakra vonatkozóan.
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„Ezt sajnálom legjobban, hogy olyan sok mindenbõl kimaradnak [a gyerekek],
mert nem tudjuk megfizetni. Most sokkal nagyobbak a lehetõségek, mint amikor mi vol-
tunk fiatalok, de nem mindenkinek. Én nem tudom kifizetni az angol nyelvi tábort a
gyerekeimnek (…) És a könyvek, minden annyira drága. (…) Régen nem voltak ilyen
különbségek, az ember nem érezte magát kisebbnek a többieknél. A fiam osztálytársai,
hát, a legtöbbnek a szülei menedzserek, bankárok, értelmiségiek. Én nem tudok velük
lépést tartani.” (egy volt szocialista nagyvállalat 46 éves munkásnõje, idézi Bartha
2002)

„Én a semmibõl építettem fel egy üzlethálózatot (a szüleim segítsége nélkül), amely
ma is kamatozik, és nem szeretném, ha bárki is irigykedne emiatt, mert a két kezemmel,
vagy az eszemmel, mindegy, de megteremtettem!!! Erre mindenkinek lehetõsége van
(…) Mindenkinek meg van adva a lehetõség, csak élnie kell vele, igaz, mostoha körül-
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* A tanulmány a szerzõ marginális loglineáris modellekkel foglalkozó PhD-dolgozatának elõtanulmá-
nya. A cikk egy korábbi változata An application of marginal log-linear models to examine changes in
social mobility in Hungary during the transition period címmel elõadásként szerepelt a Nemzetközi
Szociológiai Társaság Recent Developments and Applications in Social Research Methodology címû,
2004 augusztusában, Amszterdamban megrendezett konferenciáján.

** Köszönettel tartozom Bukodi Erzsébetnek, Róbert Péternek, és Rudas Tamásnak a dolgozat elkészíté-
sében nyújtott segítségükért, ill. David Firthnek a . lábjegyzetben említett probléma megoldási javasla-
táért.



mények között, de ha akar valamit, akkor rajta, fel a fejjel és akarattal!!! (Jakiss rövi-
dített-szerkesztett hozzászólása a Népszabadság online Politika fórumáról, a Vegyük
el a gazdagoktól! topikból, 2005 május)

A mottóbeli két idézet jól rávilágít a rendszerváltás társadalmi esélyekre gyakorolt
hatásának a közvélekedésben fellelhetõ ellentmondásaira. Ezek az ellentmondások
motiválták a jelen dolgozatot, melynek célja a mobilitás utóbbi két évtizedben lezajlott
változásának empirikus vizsgálata. További motiváció volt egy olyan új empirikus
elemzési módszertan elérhetõvé válása, mely lehetõvé teszi a társadalomtudományi
kutatásokban rutinszerûen alkalmazott oksági modellek korrekt leírását.

HÁTTÉR

A téma jelentõsége

Treiman gyakran hivatkozott modernizációs hipotézise szerint a gazdasági-tech-
nológiai fejlõdés a mobilitás szempontjából nyitottabb társadalom kialakulásához ve-
zet, mivel a munka fokozott bürokratizálódása megnehezíti a pozíciók közvetlen
átörökítését, ugyanakkor a fejlett gazdaság munkaerõpiaca a formális oktatással meg-
szerezhetõ képességeket jutalmazza. A hipotézis szerint az oktatás elterjedtsége, az át-
fogóbb tömegkommunikáció, a nagyobb urbanizáció és fokozott földrajzi mobilitás
egyaránt a merev osztályszerkezet lebontásának irányába hat (Treiman 1970).1

Andorka és társai 1973-as, 1983-as és 1992-es mobilitási táblázatok összevetésekor
Magyarországon az esélyegyenlõtlenségek bizonytalan és lassú csökkenését detektál-
ják, amit a tétel gyenge alátámasztásaként értékelnek (Andorka et al. 1994). Luijkx és
társainak (1995) magyarországi, 1973 és 1993 között felvett, férfiakra vonatkozó ada-
tokon az iskolai végzettség hatásának növekvõ, ill. a származás hatásának csökkenõ
trendjét sikerült kimutatniuk, ugyanakkor egyik tendencia sem volt stabil, bizonyos
visszafordulást tapasztaltak a nyolcvanas évek közepétõl. Interpretációjuk szerint ezek
az eredmények nem cáfolják, inkább támogatják Treiman állítását, hiszen a nyolcva-
nas évek második felétõl megindult gazdasági teljesítmény-romlás az iparosodás, a
modernizációs folyamatok visszaeséseként értékelhetõ.

Felmerül a kérdés, vajon ezeknek az éveknek az összevetése valóban alkalmas-e az
iparosodás tézisének tesztelésére? A rendszerváltás sokdimenziós folyamat, elválaszt-
hatatlanul összefonódó politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális összetevõkkel. A
változásoknak az iparosodásra történõ egyoldalú visszavezetése a különbözõ okok
összemosását jelentené.

Ugyancsak megfontolandó az elemzés idõkeretének kiszélesítése. Ahogyan Luijkx
és társai is említik, 1992-1993 több szempontból mélypontja volt a rendszerváltást kö-
vetõ gazdasági átalakulás negatív kísérõjelenségeinek. Mivel ma már frissebb adatok
is rendelkezésre állnak, referenciapontként késõbbi, a gazdasági-társadalmi átalakulás
stabilizálódását követõ idõpont is kijelölhetõ.
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1 A hipotézis a mobilitás növekedésének konkrét aspektusait tárgyalva több formális alhipotézist fogal-
maz meg, lásd a fejezetet.



További kérdéses pont a makrotársadalmi folyamatok reakcióidejének kérdése. Ha
a rendszerváltás hozta politikai változásokat tételezzük fel hatótényezõként, vajon mi-
korra várható hatásuknak megjelenése a mobilitási mintákban? Ez a probléma ritkán
kerül expliciten említésre, bár hasonló kérdések felmerülnek, például Breen és Luijkx
(2004) a kövezetõ problémát említi: A »szociáldemokrácia« példáját véve, az aktuáli-
san szociáldemokrata kormányzatú országokban várnánk nagyobb fluiditást, vagy
plauzibilisebb lenne csupán a szociáldemokrata kormányzás hosszabb (még specifiká-
landó) idejû fennállását relevánsnak venni? A klasszikus nemzetközi vizsgálatok álta-
lában egy-két évtizedes idõhosszakat fognak közre, impliciten feltételezve, hogy a
társadalmi folyamatok ilyen távon reagálják le a gazdasági/politikai változásokat.
Ahogyan fenti példáink mutatják, hazai munkák az iparosodási hipotézist tesztelve ha-
sonló feltételezéssel élnek.

Végül, ettõl nem független probléma az, hogy a rendszerváltás vizsgálatakor tulaj-
donképpen jórészt a rendszerváltást megelõzõen beindult folyamatokról beszélhetünk
– mind a gazdasági dimenziókat (a kvázipiaci formák, ill. a makroszintû válságtüne-
tek, a foglalkoztatás csökkenésének megjelenése), mind a politikai, oktatáspolitikai di-
menziókat tekintve. Például Gazsó és Laki (2004) szerint a származáson alapuló
szelekciós mechanizmusok erõsödése, az állam kihátrálása esélykiegyenlítõ szerepé-
bõl nem a rendszerváltás idõszakában kezdõdött, inkább az államszocializmus utolsó
évtizedének mechanizmusai folytatódtak tovább.

Az alábbiakban 1983-as, 1992-es és 2000-es felvételek státusmegszerzésre vonat-
kozó adatait vetjük össze. Kutatási kérdésünk a klasszikus modernizációs hipotézisbõl
indul ki: vajon milyen irányban változott a vizsgált idõszakban az apa státusza (iskolá-
zottsága, foglalkozása) és a kérdezett státusza közötti kapcsolat? A fent említett prob-
lémáknak megfelelõen a detektált változásokat nem tisztán a gazdasági fejlõdés,
hanem (már a nyolcvanas években megindult) soktényezõs rendszerváltozási folyamat
következményeként értékeljük majd. Kerülnénk azt a megfogalmazást, hogy a rend-
szerváltás társadalmi hatásainak végigkísérése lenne a cél – a gazdasági hanyatlás ha-
tása talán már felfedezhetõ ezekben az adatokban, a növekvésé valószínûleg még nem.

A vizsgált periódus

Az elemzés során a Központi Statisztikai Hivatal 1983-as és 1992-es Társadalmi
mobilitás kutatásának illetve a 2000-es Életmód és idõmérleg-vizsgálatának adatait
használjuk. Ez az idõszak nem folyamatos fejlõdésnek, inkább U-görbét leíró, két el-
lentétes irányú periódusból álló folyamatnak tekinthetõ. Munkaerõpiaci szempontból
Kézdi (2002) veti fel az 1986�1999 közötti idõszak kétfázisú voltát, 1995-ös osztó-
ponttal. Elemzése szerint az elsõ fázisra a munkahelyek nagyarányú megszûnése és az
ágazatok közötti tömeges re-allokáció, míg a második fázisra a foglalkoztatás csökke-
nésének megállása, a magasabb képzettségûek aránynövekedése és az iskolázottság
bérekben mért hozamának gyorsabb növekedése jellemzõ. Szociológiai megközelítés-
ben Kolosi és Róbert (2004) tárgyalják a fenti idõszak ellentétes irányt mutató átalaku-
lási fázisait.
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Elméleti háttér, korábbi vizsgálatok

A rendszerváltozás longitudinális vizsgálatakor általában alkalmazott elméletek a
korábbi nemzetközi, elsõsorban keresztmetszeti összehasonlító vizsgálatok szokáso-
san alkalmazott magyarázó elméleteire támaszkodnak. Így Lipsettõl és Zetterbergtõl
származó, Blau és Duncan illetve Treiman által pontosított, az ipari társadalmak felté-
telezetten egyetemes szerkezetére épülõ, alapvetõen funkcionalista gazdasági magya-
rázatok merülnek fel � ezek a gazdasági növekedést követõ társadalmi nyitódást
jósolnának.2 Megemlítendõk továbbá a politikai szervezetek rétegzõdésre gyakorolt
hatását vizsgáló politikai magyarázatok. A politikai megközelítésre koncentráló vizs-
gálatok a szocialista blokkon belül is lényeges különbségeket találtak, illetve � elsõ-
sorban nemzetspecifikus történelmi jellegzetességekre visszavezethetõen � nem látták
megalapozottnak a szocialista mobilitási minta, mint speciális típus meglétét (Simkus
1981; Kurz�Müller 1987). Más vizsgálatok szerint mivel néhány nem-baloldali kor-
mányzatú országban a baloldaliakéhoz hasonló a mobilitás szintje, a politikai interven-
ció, bár feltételezhetõ, de nem az egyedüli társadalmi meghatározó tényezõ (pl.
Breen�Luijkx 2004). Ezért a gazdasági megközelítéssel szemben a politikai elmélet
esetében nem beszélhetünk a rendszerváltozással kapcsolatos egyértelmû „elõrejelzé-
sekrõl”.

E két, a mobilitási mintázatok változását szisztematikus (és megmagyarázható) fo-
lyamatnak látó megközelítéssel szemben áll egy harmadik tézis, mely Sorokin (1964:
142) nevéhez fûzõdõ változatában szélesebb történelmi perspektívából trendmentes
ingadozásnak tekinti a mobilitás abszolút rátáinak változásait. Az elmélet újabb, a
mobilitáskutatások harmadik nemzedékének CASMIN-projektjéhez kapcsolható vál-
tozatában a relatív mobilitási esélyeknek (social fluidity) a társadalmi rétegzõdés
konkrét megoszlásától független mintázatának és szintjének állandóságát tételezi fel
az iparosodott országokban.

Sorokinhoz hasonlóan, igaz, más elméleti alapon, de Boudon (1974) is cáfolja az
egyenlõség növekedésének tendenciáját. Véleménye szerint, még ha gyengül is a szár-
mazás és az iskolai végzettség kapcsolata, a hátrányos származás akkor is megjelenik a
munkába álláskor, vagyis az elért státuszban – így az egyenlõtlenségek egy szinttel fel-
jebb tolódnak. Mare (1981) klasszikus elemzésében szintén az oktatás demokratizáló-
dásához fûzött optimista várakozásokat cáfolja. Kimutatja, hogy a származási
esélykülönbségek az expanzió ellenére növekedtek a magasabb iskolai szinteken.

Az elméletekhez kapcsolódó korábbi vizsgálatoknak a jelen kutatási kérdést érintõ
eredményeire térve: Treiman és Yip (1989) nemzetközi összehasonlító vizsgálatát a
modernizációs tézis empirikus igazolásaként szokás citálni. Elemzésükben huszon-
egy, az iparosodottság különbözõ fokán álló ország keresztmetszeti kutatásból szár-
mazó adatain az apa foglalkozásának és a kérdezett iskolázottságának a kérdezett
foglalkozására gyakorolt hatását vizsgálják. Fontos megjegyezni, hogy Treiman hipo-
tézisében a mobilitáskutatások második nemzedékének elméleti és módszertani irány-

Szociológiai Szemle 2006/4.

22 NÉMETH RENÁTA

2 Hasonló az implikációja az újabb meritokratikus elméleteknek is, így például Jonssonénak (1992), aki
bevezette az Erõsödõ Meritokratikus Kiválasztódás hipotézisét, mely szerint a posztindusztriális társa-
dalmakban azok hatékonyságvezérelt volta következtében az egyéni érdemek válnak az oktatáshoz való
hozzáférésnek, majd a munkaerõpiaci pozíció megszerzésének kulcstényezõivé.



vonalát követve direkt és teljes hatásokat különböztet meg, ennek megfelelõen ebben a
vizsgálatban is többszörös regressziós modellek együtthatóival, mint a direkt hatások
megfelelõjével dolgozik. Eredménye szerint az iparosodottabb országokban az iskolá-
zottságnak a foglalkozásra gyakorolt hatása erõsebb és az apa foglalkozásának hatása
gyengébb, azaz sikerül bizonyítania az iparosodottság – társadalmi nyitottság kapcso-
latot.

Egy másik gyakran hivatkozott, újabb munkában Goldthorpe (1996) arra a követ-
keztetésre jut, hogy bár a hatvanas-hetvenes években végzett vizsgálatok a foglalko-
zás, az iskolázottság és az apa foglalkozása közötti direkt hatásokat tekintve
többé-kevésbé valóban alátámasztják az Erõsödõ Meritokratikus Kiválasztódás elvét
(lásd . lábjegyzet), a kilencvenes évekbõl származó munkák Anglia, Wales, Svédor-
szág adatain éppen ellentétes következtetésekre jutnak. Goldthorpe interpretációja
szerint a vizsgálatok eltérõ metodikáján kívül valódi változások is okozhatják ezeket
az eredményeket: a modern társadalmak az elterjedt vélekedéssel szemben talán sok-
kal kevésbé mûködnek „hatékonyan”.

A Magyarországon végzett vizsgálatok közül Luijkx és társai 1995-ös eredményeit
a bevezetõben már említettük; fontos még megjegyezni a munkáról, hogy az alkalma-
zott többszörös logisztikus regresszió folytán a fentiekhez hasonlóan szintén iskolá-
zottság – foglalkozás illetve apa foglalkozása – foglalkozás direkt hatásokat
számszerûsít. E tanulmány továbbfejlesztett változata (Luijkx et al. 2002) szerint tény-
leges elmozdulás figyelhetõ meg a származástól a teljesítmény irányába, idõinterval-
luma (1989 a végpont) azonban nem illeszkedik jelen kérdésünkhöz. Mégis érdemes
megemlíteni, mert nem csak gazdasági, hanem politikai magyarázatokat is figyelembe
vesz.

Az intergenerációs foglalkozási mobilitással kapcsolatos újabb hazai publikációk
közé tartozik Bukodi (2001) munkája. Eredményei alapján a nemzedékek közötti mo-
bilitás 1983 és 1992 között alig változott, 2000-re viszont lecsökkent. A szerzõ a mobi-
litás mértékét a teljes mobilitási arányszámmal definiálja. Késõbbi munkájában (2003)
ugyanezen adatok alapján a teljes mobilitási arányszámot felbontja vertikális és hori-
zontális mobilitási arányszámokra,3 amibõl kiderül, hogy az eltelt idõszakban a verti-
kális (tehát ténylegesen presztízs-változtató) mobilitás nem változott, mert a csökkenõ
teljes mobilitással párhuzamosan a horizontális mobilitás aránya is csökkent. Ugyan-
csak az apa foglalkozása–foglalkozás kétdimenziós kapcsolatot elemzi egy újabb ta-
nulmányban Róbert és Bukodi (2004), egy nemzetközi vizsgálat részeként, ahol
Erikson és Goldthorpe által a Constant Flux c. munkában kialakított modelleket hasz-
nálják. Az 1973-as, 1983-as, 1992-es és 2000-es évek összevetésével úgy találják,
hogy a korábbi mobilitásnövekedés a kilencvenes években a nõk esetén rendkívül le-
lassult, a férfiak esetén pedig visszafordult.
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3 Az arányszámok pontos definíciójához: mindhárom arányszám adott foglalkozási osztályozás mellett
értelmezhetõ. A teljes mobilitási arányszámot az apjuktól eltérõ osztályba tartozó válaszadók aránya-
ként határozhatjuk meg. A teljes mobilitási arányszámot ésszerû tovább bontani vertikális és horizontá-
lis mobilitási arányszámokra, ahol a vertikális mobilitás eltérõ presztízsû foglalkozási osztályok között,
a horizontális mobilitás azonos presztízsû foglalkozási osztályok között valósul meg. Ugyanis a foglal-
kozási osztályozások mögött nem áll feltétlenül presztízsrangsor, pl. az eredeti EGP skálán külön kezelt
önálló kereskedõk, iparosok és szolgáltatók, vagy közvetlen termelésirányítók és szakmunkások a
presztízsrangsorokban leggyakrabban azonos szinten helyezkednek el.



A származásnak az iskolai végzettségre gyakorolt hatására vonatkozóan a hazai
szociológia eredményei közül elsõsorban módszertani szempontból érdemes megem-
líteni Andorka és Simkus (1983) Boudon és Mare eredményeire reagáló kutatását. A
szerzõk kimondott szándéka volt, hogy a mobilitás megváltozását az oktatási expanzió
hatásától függetlenül mérhessék, ezért loglineáris elemzést végeztek.

A téma oktatáspolitikai fontosságánál fogva több új hazai vizsgálat is készült e kér-
déskörben. Székelyi és társai (1998) a származás hatásának idõbeli változását vizsgál-
ják egy 1997-ben, felsõoktatási hallgatók körében végzett kutatásban, ahol elsõsök és
végzõsök családi hátterét vetik össze. Eredményük szerint az elsõsök között nagyobb
az alacsonyabb státuszú családból származók aránya. Gazsó és Laki (2004) szerint ez
az összevetés nem releváns, hiszen tárgya az elsõsök és a végzõsök közötti különbség,
de nem az esélyek változása. Valóban, a módszerrel szemben felhozható, hogy a vég-
zõsök között már nincsenek ott az idõközben lemorzsolódottak, akik esetleg inkább
alacsonyabb státuszú szülõk gyerekei. Gazsó és Laki 1973-as, 1997-es és 2000-es ada-
tok alapján veti össze az egyetemi és fõiskolai hallgatók származási hátterét és alapve-
tõen változatlanságot tapasztal; interpretációjuk szerint a felsõoktatás expanziója nem
kapcsolódott össze esélykiegyenlítõdéssel.4 Bukodi (1995) 1992-es adatokon, több-
szörös regressziós modellel vizsgálja az iskolázottság és az apa foglalkozása illetve is-
kolázottsága közötti közvetlen kapcsolatot. Az idõbeli változásokat a minta életkori
csoportokra bontásával, mintegy keresztmetszeti kohorszelemzést végezve számsze-
rûsíti. Azonban a tényleges változások ezzel a módszerrel sem detektálhatók teljes
megbízhatósággal. E kohorszelemzés problémája, hogy az idõsebb kohorszok a termé-
szetes elhalás miatt nem teljesek, ami azért okozhat gondot, mert hazánkban igen erõs
a várható élettartam társadalmi meghatározottsága (pl. Kovács�Hablicsek 2006).

További vizsgálati eredmények kilencvenes évek végi adatokra támaszkodva erõs
származási hatást mutatnak az iskolai teljesítmény tekintetében, így Andor és Liskó
(2000), vagy Róbert (2004). Ezek a vizsgálatok azonban nem végeznek összevetést
korábbi évek adataival.

A fentiekben és a következõkben is gyakran kiemeltük, hogy az egyes eredmények
különbsége mögött technikai okok állhatnak, ami talán elbizonytalanítja az olvasót.
Célunk azonban legkevésbé sem az empirikus kutatások hiteltelenítése, sokkal inkább
a komparatív kutatások esetén szükséges módszertani standardizálás hangsúlyozása,
ahogyan azt Breen és Luijkx (2004) is megállapítja: … Amikor, mint jelen esetben is,
vizsgálatunk komparatív jellegû, felmerül a kérdés, ténylegesen milyen mértékben mé-
rik konzisztensen adataink a vizsgált populációra jellemzõ, a származás és megszerzett
státusz közötti hatást. Az egyes felvételek között a populáció definíciójában, a mintavé-
teli elrendezésben, a válaszadási arányban vagy a mérési hibában meglévõ különbség
mind-mind okai lehetnek a fluiditás megfigyelt eltéréseinek – bár a mobilitás-kutatá-
sok általában nem veszik figyelembe ezt a szempontot.

Szociológiai Szemle 2006/4.

24 NÉMETH RENÁTA

4 Ez a kijelentés elsõ hallásra talán talán paradoxonnak tûnhet, ám matematikailag nem az: mint Mare
(1981) korábban említett eredménye is mutatja, az adott végzettséget megszerzõk arányának változása
független a társadalmi esélykülönbségek változásától.



MÓDSZERTAN

Az elemzési módszer

A kategoriális adatokra alkalmazott gráf-modellek marginális loglineáris model-
lekként történõ kezelése egészen új megközelítés (Rudas�Bergsma 2004; Rudas et al.
2006). Mobilitásvizsgálatok kategoriális adataira azért lehet érdemes használni ezt a
módszertant, mert ezen a területen gyakran alkalmaznak oksági modelleket (státuszel-
érési modellek), illetve, ahogyan késõbb részletezzük is, a szakterület tipikus megkö-
zelítései a loglineáris paraméterek használatával statisztikailag megfogalmazhatóvá
válnak.

A módszer lényege, hogy segítségével az 1. vagy a 2. ábrán láthatókhoz hasonló,
többlépcsõs, összetett folyamatokat írhatunk le, kézenfekvõ módon interpretálható pa-
raméterekkel. Tekintsük példaként az 1. ábra elsõ modelljét.

1. ábra Két státuszelérési gráf-modell (Spirtes et al. 1993; Kolosi 2006)

A kiindulási probléma Sewell és Shah (1968) klasszikus vizsgálatára épül, azóta töb-
ben foglalkoztak vele, a gráf jelen formáját Spirtes és társai (1993) javasolják. A modell
a felsõfokú továbbtanulással kapcsolatos elhatározás kialakulását reprezentálja az ob-
jektív társadalmi-demográfiai tényezõktõl kiindulva az azoktól függõ pszichológiai fak-
torokon át, mélyebb betekintést engedve ebbe a folyamatba annál, mint ha csak a szokott
módon (pl. logisztikus regresszió alkalmazásával) az elhatározást mint függõ változót,
az összes többi változót mint azonos szintû magyarázó változót tekintenénk. Ezt a mé-
lyebb betekintést segíti például, hogy a szülõk biztatásának meghatározó faktorairól is
képet kapunk, vagy az intelligenciának a továbbtanulási tervekre gyakorolt direkt (min-
den más faktortól független) és indirekt (a szülõi biztatáson keresztül érvényesülõ) hatá-
sát is el tudjuk különíteni. Az ábra második modellje, a Kolosi (2006) által javasolt
AOLE modell (képesség – Ability, származás – Origin, szerencse – Luck, teljesítmény �

Effort) modell szintén egy többlépcsõs státuszelérési folyamatot modellez.
Az 1. és 2. ábra modelljeinek matematikai elnevezése irányított körmentes

gráf-modell (a késõbbiekben röviden gráf-modell), ahol a gráf csúcsai a változókat, a
nyilak a köztük levõ feltételes kapcsolatokat reprezentálják. Két pont között a nyíl hiá-
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nya feltételes függetlenségi állításoknak feleltethetõ meg, a következõ szabályt alkal-
mazva (Lauritzen 1996):

Adott V változó feltételesen független nem-leszármazottaitól (nondescendants)
szüleire, mint feltételre nézve, ahol a nem-leszármazottak azok a pontok, amelyek nem
érhetõk el V-bõl irányított úton, míg szülõnek azokat a pontokat nevezzük, ahonnét nyíl
mutat V-be.

A szabály szerint az ábra elsõ modelljében például a felsõfokú továbbtanulási elha-
tározás feltételesen független nem-leszármazottjától, vagyis a nemtõl, szüleire, azaz az
összes többi változóra, mint feltételre nézve. A nem független továbbá az intelligenci-
ától és a társadalmi háttértõl, méghozzá feltétel nélkül, hiszen a nemnek nincs szülõje.
A szabály alkalmazásával a második gráf, az AOLE modell például a szerencsének a
származástól, a képességtõl, és a teljesítménytõl való függetlenségét implikálja.

Kategoriális változók esetén a gráf-modellek ún. marginális loglineáris modellek-
ként kezelhetõk. A gráf-modelleket megadó feltételes függetlenségi állítások ugyanis
megfeleltethetõk bizonyos marginális loglineáris paraméterek 0-vá tételének
(Rudas�Bergsma 2004; Rudas et al. 2006). E paraméterek a hagyományos loglineáris
paraméterekkel (pl. Rudas 1998) szemben nem a teljes táblából, hanem annak margi-
nálisaiból számolandók.

A hagyományos loglineáris paraméterek az adott változók közötti feltételes kap-
csolat átlagos erõsségének mértékeként interpretálhatók, az összes többi változóra,
mint feltételre nézve. Hasonlóképpen értelmezhetõk a marginális paraméterek is, az
„összes többi változó” alatt a marginális többi változóját értve. Az AOLE modellt defi-
niáló paraméterek közt Rudas, Bergsma és Németh (2006) által javasolt paraméterezés
szerint szerepel például a AE

OAE és a EL
OAEL paraméter. A marginális loglineáris paraméte-

rek szokásos terminológiája szerint a paraméterek felsõ indexe a paraméterhez tartozó
marginálist adja meg, az alsó index a paraméterhez tartozó hatás. Vegyük észre, hogy
a két paraméter más-más marginális mellett definiált, ezért ez a paraméterezés nem ad-
ható meg a klasszikus loglineáris elemzés keretei között. Az elsõ paraméter a szárma-
zásra (O), mint feltételre nézve méri a képesség (A) és a teljesítmény (E) közötti
feltételes kapcsolat erõsségét. Szokásos szóhasználattal ezt úgy is mondhatjuk, hogy a
képességnek a teljesítményre gyakorolt direkt hatását mérjük a többi változó szerinti
korrigálás után. Itt a direkt hatás megfogalmazás a teljes hatással állítja szembe a para-
métert, amit a korrigálás nélküli AE

AE paraméter adna.
A modell paraméterezésében szereplõ másik paraméter, az EL

OAEL a teljesítmény és a
szerencse a származásra és képességre vett feltételes kapcsolatát számszerûsíti. Ennek
a paraméternek az értéke 0 a modell szerint, hiszen a teljesítmény (E ) éppen a margi-
nálisban szereplõ másik két változóra (a szüleire) nézve feltételesen független a sze-
rencsétõl (L).

Láttuk, hogy a gráfok minden éle egy adott feltételes kapcsolatnak feleltethetõ
meg, míg az él törlése a paraméterezésben megjeleníthetõ feltételes függetlenséget
implikálja. A társadalomtudományokban széles körben használt LISREL (vagy lineá-
ris strukturális egyenletek modell, linear structural equation model) esetén a paramé-
terek értelmezése jóval nehézkesebb (Cox–Wermuth 2001), és – mivel több lokális
regressziós egyenletre épít – nem garantált az egyes egyenletek konzisztenciája (Ru-
das–Bergsma 2004).
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A modell

Kutatási kérdéseink a 2. ábrán látható modell, Treimannak Duncan-
Featherman-Duncan-tõl átvett státuselérési modelljének (Treiman 1970) hatásaira vo-
natkoznak. Az ábrán szaggatottal jelöltük a modellben nem szereplõ, de egyébként
„elképzelhetõ” AiF hatást. (Az eredeti modell az adatbázisainkban nem szereplõ jöve-
delmet is tartalmazza, de ez a különbség nem érinti az itt vizsgált kapcsolatokat, azok
azonosak.) A modell a fenti szabály alkalmazásával ekvivalens módon definiálható az
alábbi feltételes függetlenségi állítás teljesülésével:

F � Ai | IAf. (1)

Treiman a modernizációs hipotézisben konkrét al-hipotéziseket fogalmaz meg,
eszerint a modernizációval gyengül
1. az apa foglalkozása - foglalkozás teljes hatás,
2. az apa foglalkozása - foglalkozás direkt hatás,
3. az apa foglalkozása - iskolázottság direkt hatás, ugyanakkor erõsödik az
4. iskolázottság – foglalkozás direkt hatás.

2. ábra A vizsgált modell

A modernizációs hipotézis egyes pontjait követve az elemzés célja a marginális
loglineáris paraméterek értékeibõl kiindulva a kapcsolatok idõbeli változásának vizs-
gálata. Az elemzést nemenként külön végezzük, hiszen a tárgyalt kérdésekben több
korábbi vizsgálat is nemi különbségeket mutatott ki (hazai friss példa Róbert�Bukodi
2004). Fontos hangsúlyozni, hogy a loglineáris paraméterek függetlenek a táblák mar-
ginálisaitól, ezért pl. az apa-kérdezett összevetésekben elõnyös módon a foglalkozási
struktúra változásaitól független változást jelenítik csak meg, vagy � másik példával
élve � kiküszöbölik az egyetemi képzés expanziójának hatását. Természetesen ugyan-
ezzel az elõnyös tulajdonsággal bír a klasszikus loglineáris elemzés is, ahogyan azt
például Andorka és Simkus (1983) a módszertan megválasztásának indoklásakor
hangsúlyozza.

Rudas, Bergsma és Németh (2006) eljárását követve a modellnek megfelelõ elosz-
lás az alábbi marginális loglineáris paraméterekkel adható meg:
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Ai
Ai
Ai

Af
AiAf

AiAf
AiAf

I
AiAfI

AiI
AiAfI

Af, , , , , , I
AiAfI

AiAfI
AiAfI

F
AiAfIF

AfF
AiAfIF

IF
AiAfIF, , , , , AfIF

AiAfIF (2)

Az (1)-ben megadott állításnak megfelelõen az alábbi paraméterek értéke nulla:

AiF
AiAfIF

AiAfF
AiAfIF

AiIF
AiAfIF

AiAfIF
AiAfIF, , , (3)

Könnyen látható, hogy a kapott 16 paraméter teljes paraméterezést ad, hiszen min-
den hatáshoz tartozik paraméter. A paraméterezés ezen kívül rendelkezik a hierarchi-
kusság és rendezett dekomponálhatóság tulajdonságaival is.5 A modernizációs
hipotézis négy pontjának megfelelõ paraméterek a AfF

AiAfIF , AfI
AiAfI , IF

AiAfIF ill. a paramétere-

zésben nem szereplõ AfF
AfF , ezek idõbeli változását vizsgáljuk a továbbiakban.

A modellnek megfelelõ maximum likelihood-becslés Wicher Bergsma
Mathematica-rutinjának segítségével kapható meg.6

A minta, a változók definiálása

Ugyanezen adatok felhasználásával több vizsgálat is készült már (pl. Bukodi 2001;
Bukodi 2003; Róbert�Bukodi 2004). Az eredmények közvetlen összevethetõsége ér-
dekében Róbert és Bukodi (2004) döntését követve a vizsgálati populációt a 20�69
éves, aktuálisan dolgozókban ill. a valaha dolgozó munkanélküliekben határoztuk
meg. A nemenként külön bontott együttes eloszlás celláit a szokásosan alkalmazott
0,5-ös elemszámmal töltöttük fel az üres cellák elkerülése érdekében. A
mintaelemszámok a következõképpen alakultak:

1983: férfiak – 9076 mintaelem (2 üres cella), nõk – 7834 (3 üres)
1992: férfiak – 7045 (2 üres), nõk – 6364 (2 üres)
2000: férfiak – 2463 (nincs üres), nõk – 2009 (5 üres)

Az elemzés során az adatbázisokhoz eredetileg hozzárendelt súlyokat használtuk.

A modell viszonylagos összetettségét ellensúlyozandó a változók képzésénél a ka-
tegóriák alacsony számára törekedtünk. Az iskolázottságot bináris változóként hasz-
náltuk, mégpedig az apa (érettségizett/érettségi nélkül) ill. a kérdezett
(diplomás/diploma nélkül) esetére más kategóriákkal, ennek oka a megközelítõleg
azonos eloszlású változók képzésére való törekvés volt.

Az apa foglalkozását a kérdezett 14 éves korában meglevõ foglalkozással definiál-
ták a kérdõívek. A foglalkozás meghatározásakor szerencsés lett volna a kérdezett elsõ
foglalkozásának használata, de ez az információ nem állt rendelkezésre mindegyik
adatbázisban. Ezt a problémát megoldandó Andorka (1995) azzal próbálkozik, hogy
külön vizsgálja a fiatalokat, ahol a „jelenlegi” foglalkozás jó proxy a pályakezdõ fog-
lalkozásra. Jelen tanulmányban ezzel a céllal külön elvégezzük a 20�29 éves korosz-
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5 Ezek definíciójáról ill. a tulajdonságok implikációjáról lásd Bergsma-Rudas 2002.

6 A program elérhetõ az interneten:
http://www.uvt.nl/faculteiten/fsw/organisatie/departementen/mto/software2.html.print



tály vizsgálatát. A foglalkozási kategóriák kialakításánál Erikson és Goldthorpe
(1992) ajánlását követve az EGP skálához illeszkedõ hármas beosztást használtuk. En-
nek a kategóriák alacsony számán kívül az is elõnye, hogy az ordinalitás következté-
ben vertikális mobilitást határoz meg a kategória-ugrás, vagyis Erikson és Goldthorpe
megfogalmazásában presztízs-, és nem osztály-alapon kategorizálunk:
1. felsõ osztály (szolgáltató osztály: vezetõ, szellemi szabadfoglalkozású, diplomás

alkalmazott)
2. középosztály (egyéb szellemi, szakmunkás, iparos/kereskedõ/szolgáltató, gazdál-

kodó)
3. alsó osztály (alacsonyabb szintû kereskedelmi és szolgáltató dolgozók, betanított

munkás/segédmunkás/mezõgazdasági fizikai).

EREDMÉNYEK

A valószínûség-hányados tesztstatisztika szerint a modell illeszkedése mindhárom
évben, mindkét nemre rossz (p<0,01), kivéve a 2000-es évben a nõk esetét, ahol a mo-
dell jól illeszkedik (p=0,115). Vagyis a modellt definiáló, (1)-ben meghatározott, az
apa iskolázottságára és a kérdezett foglalkozására vonatkozó feltételes függetlenségi
állítás nem fogadható el. Ezért a modellt elvetettük, és a továbbiakban a 2. ábra mo-
delljének módosított, az Ai-F nyilat is tartalmazó változatát alkalmaztuk. A paraméte-
rezést tekintve ez a (3)-ban felsorolt paraméterek szabad, nem nullában rögzített
paraméterként történõ használatát jelenti.

A kutatási kérdésünk szempontjából releváns négy paraméter értékének becslése
az 1. táblázatban található. A cellákban a felsõ érték a férfiakra, az alsó a nõkre kapott
becslés. Minden paraméter értéke szignifikáns.7
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7 Ha másként nem jelezzük, 0,05 szintû szignifikanciát számolunk.



1. táblázat A becsült paraméterek (NE: nem értelmezhetõ,
mert nincs az adott cellának megfelelõ paraméter)

Para-
méter Év

A paraméterhez tartozó marginális táblázat cellái

(1,1) (1,2) (1,3) (2,1) (2,2) (2,3) (3,1) (3,2) (3,3)

AfF
AiAfIF

1983
0,06 –0,14 0,08 0,04 0,12 –0,16 –0,10 –0,02 0,08

0,36 –0,25 –0,11 –0,09 0,28 –0,19 –0,27 –0,03 0,3

1992
0,33 –0,13 –0,20 –0,02 0,17 –0,15 –0,31 –0,04 0,35

0,33 –0,2 –0,13 –0,07 0,08 –0,01 –0,26 –0,12 0,14

2000
0,30 –0,20 –0,10 –0,11 0,31 –0,20 –0,19 –0,11 0,30

0,15 –0,10 –0,05 –0,10 0,06 0,04 –0,05 0,04 0,01

AfI
AiAfI

1983
0,32 –0,05 –0,27 –0,32 0,05 0,27 NE NE NE

0,30 –0,13 –0,17 –0,30 0,13 0,17 NE NE NE

1992
0,34 –0,06 –0,28 –0,34 0,06 0,28 NE NE NE

0,34 –0,09 –0,25 –0,34 0,09 0,25 NE NE NE

2000
0,42 –0,13 –0,29 –0,42 0,13 0,29 NE NE NE

0,28 –0,07 –0,21 –0,28 0,07 0,21 NE NE NE

IF
AiAfIF

1983
1,19 –1,19 NE –0,28 0,28 NE –0,91 0,91 NE

1,28 –1,28 NE –0,43 0,43 NE –0,85 0,85 NE

1992
1,35 –1,35 NE –0,4 0,4 NE –0,95 0,95 NE

1,15 –1,15 NE –0,4 0,4 NE –0,75 0,75 NE

2000
0,92 –0,92 NE –0,31 0,31 NE –0,61 0,61 NE

1,01 –1,01 NE –0,19 0,19 NE –0,82 0,82 NE

AfF
AfF

1983
0,72 –0,20 –0,52 –0,23 0,09 0,14 –0,49 0,11 0,38

0,73 0,02 –0,75 –0,25 –0,05 0,30 –0,48 0,03 0,45

1992
0,79 –0,23 –0,56 –0,15 0,08 0,07 –0,64 0,15 0,49

0,71 –0,06 –0,65 –0,17 0,02 0,15 –0,54 0,04 0,50

2000
0,95 –0,41 –0,54 –0,32 0,27 0,05 –0,63 0,14 0,49

0,66 –0,03 –0,63 –0,23 0,05 0,18 –0,43 –0,02 0,45

A hatások idõbeli változásának szignifikanciájára vonatkozó próba szerint az
– Apa foglalkozása - Foglalkozás direkt hatás nem változott szignifikáns módon

egyik nem esetén sem,
– az Apa foglalkozása- Iskolázottság direkt hatás a férfiak esetében 1983 és 1992

között nem változott szignifikánsan, de 1992-2000 között (és a teljes 1983-2000
közötti intervallumot tekintve is) szignifikánsan erõsödött, míg a nõk esetében se-
hol nem változott szignifikánsan,

– az Iskolázottság – Foglalkozás direkt hatás nem változott szignifikáns módon sem
a nõk, sem a férfiak esetében, míg

– az Apa foglalkozása – Foglalkozás teljes hatás a férfiak esetében mind 1983-1992
között, mind 1992-2000 között (és a teljes 1983-2000 intervallumon is) szignifi-
kánsan változott. Az egyes paraméterértékek változására külön elvégzett
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szignifikancia-teszt alapján elmondható, hogy ezt a változást a záródás irányába
mutató (abszolút értékükben növekedõ) paraméterek szignifikáns változása hoz-
ta. A nõk esetében a változás csak az 1983-1992 intervallumon szignifikáns. Itt a
részletes teszt alapján elmondható, hogy a középosztálybeli apák utódainak esé-
lyei változtak szignifikánsan, mégpedig a nagyobb nyitottság irányába.
1992-2000, sõt 1983-2000 sem találunk viszont szignifikáns változást.

A 20-29 éves korosztályt külön is vizsgáltuk, bár az esetszámok így erõsen lecsök-
kentek (2000-ben csak 703 férfi és 530 nõ tartozott a mintába), tehát óvatosan értelme-
zendõk az eredmények. A tapasztalatok jórészt a fentiekhez hasonló tendenciát – a nõk
esetén változatlan esélyegyenlõtlenségeket, a férfiaknál bizonyos mutatók esetén már
növekvõ egyenlõtlenségeket - mutatnak. Az utóbbi megfigyelést részletezve: az apa
foglalkozásának és a fiú iskolázottságának 1983-1992 között felerõsödõ összefüggé-
sét, illetve az iskolázottság – foglalkozás hatás 1983 és 2000 közötti szignifikáns csök-
kenését találtuk.

ÖSSZEGZÉS

Eredményeink szerint (1) az iskolázottságnak lényegi szerepe van a társadalmi
státusz elérésében, ám ez a hatás nem erõsödött, sõt, a fiatal férfiaknál inkább csök-
kent. Ugyanakkor (2) bár az apa foglalkozásának a kérdezett foglalkozására vonatkozó
teljes hatása mindhárom évben mindkét nemre igen erõs, (3) a direkt hatás jóval gyen-
gébb, de szignifikáns. Figyelembe véve, hogy (4) az apa foglalkozása erõs hatást gya-
korol az iskolázottságra, elmondható, hogy a társadalmi újratermelõdés egy része az
iskolai végzettségen keresztül valósul meg, vagyis az iskolának a társadalmi repro-
dukcióban is lényeges szerepe van, az újratermelõdés fontos csatornájának tekinthetõ.

Az (1)-(4) eredmények mind egybevágnak az ipari társadalmakra vonatkozó
klasszikus megfigyelésekkel, például a múlt század közepének Amerikáját vizsgáló, a
mobilitáskutatások második nemzedékéhez tartozó, így a szokásos útelemzést haszná-
ló Blau és Duncan eredményeivel (Ganzeboom et al. 1991). Ugyanakkor Treiman és
Yip (1989) 21 országnak a hetvenes évek elejérõl származó adatait összevetve az isko-
lázottságot lényegében a származástól függetlennek találják (szemben a (4) ered-
ménnyel), ezzel arra a következtetésre jutva, hogy a foglalkozási státusz sokkal inkább
a végzettség, mint a származás függvénye. Ezzel szemben egy friss nemzetközi vizs-
gálat angol, francia, ír, svéd és holland adatokból kiindulva a származásnak a státus-
megszerzésre vonatkozó hatását az iskolázottságra korrigálva is erõsnek találta
(Breen�Luijkx 2004). Ezekben az országokban, Magyarországhoz hasonlóan, a társa-
dalmi újratermelõdésnek az iskolázottságon kívül más jelentõs csatornái is feltételez-
hetõk.

Az apa foglalkozásának az iskolázottságra vonatkozó hatása eredményeink szerint
mindhárom évben szignifikáns, ez megfelel az iskolai teljesítmény tekintetében erõs
származási hatást kimutató hazai vizsgálatoknak (Andor�Liskó 2000; Róbert 2004). A
hatás férfiak esetén tapasztalt erõsödése, nõk esetén talált változatlansága az c. rész-
ben említett – igaz, nem teljesen azonos kérdésfeltevéssel, nem azonos intervallumon
és nem azonos módszertannal készült – hazai vizsgálatok legtöbbjével egybevág. Szé-
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kelyi és társai (1998) írása ugyan ellentmondani látszik, õk a mobilitás csökkenését de-
tektálják, ám az eredmények összevethetõségével kapcsolatban korábban már jeleztük
a lehetséges problémákat.

Az c. részben említett hazai tanulmányok közül az apa foglalkozásának az utód
foglalkozására vonatkozó direkt, iskolázottságra kontrollált hatását az adott periódus-
ra egyedül Luijkx és társai (1995) vizsgálták férfiakra vonatkozóan, 1973-as, 1983-as
és 1992–1993-as adatokat összevetésével. Megközelítésük – az elemzési módszer el-
térésén kívül � abban különbözik a jelen tanulmányétól, hogy nem korrigáltak az apa
iskolázottságára, illetve külön vizsgálták a le- ill. felfelé mutató mobilitás esélyeit. A
származás felfelé mutató mobilitásra vonatkozó hatásával kapcsolatban U-alakú gör-
bét detektáltak, míg a lefelé mutató mobilitással kapcsolatban változatlan hatást. Bár
eredményük a módszertani eltéréseket figyelembe véve csak óvatosan vethetõ össze
közvetlenül a miénkkel, de nem is feltétlenül mond ellent az általunk a le- ill. felfelé
mutató mobilitásra összességében talált 1983�1992 közötti változatlanságnak.

Hasonlóan, az iskolázottságnak a foglalkozására vonatkozó direkt, származásra
kontrollált hatásával az említett hazai források közül Luijkx és társai foglalkoztak. Õk
1973-as, 1983-as és 1992-1993-as adatok alapján fordított U-alakú görbét detektáltak
a végzettség lefelé mutató mobilitásra gyakorolt hatására vonatkozóan, a felfelé muta-
tó mobilitásra vonatkozó hatás változatlanságát tapasztalták, ami újfent nem mond el-
lent a mi (eltérõ módszerrel kapott) eredményünknek, azaz az 1983�1992 közötti,
bármilyen irányba mutató mobilitás változatlanságának.

Több tanulmány foglalkozik ugyanakkor a korábban már idézettek közül az apa
foglalkozása – foglalkozás teljes hatással. Bukodi (2001) és (2003) mobilitási arány-
számot használ a kérdés megválaszolására, így a két eredmény nem vethetõ össze köz-
vetlenül.8 Róbert és Bukodi (2004) eredményei, bár más módszerrel készültek, jórészt
alátámasztják tapasztalatainkat. A „Unidiff” (két idõpont között egyenletesen változó
mobilitási esélyeket feltételezõ, lásd Xie 1992) modell9 alapján az 1983-as, 1992-es és
2000-es évek összevetésében a nõknél a mobilitás-növekedés lassulására, míg a férfi-
aknál már záródásra utaló jeleket találtak.

Szociológiai Szemle 2006/4.

32 NÉMETH RENÁTA

8 A mobilitási arányszám ugyanis – az itt használt loglineáris paraméterekkel szemben – változással rea-
gálhat csupán a táblázat marginálisainak, tehát a struktúra megváltozásának a hatására is.

9 Firth (2005) említi azt a problémát, miszerint a Unidiff modell becsült paraméterei (a loglineáris mo-
dellekkel ellentétben) nem bírnak a marginális változásoktól való függetlenség tulajdonságával. Ezért
rosszul illeszkedõ modell mellett fennáll annak veszélye, hogy a mobilitási esélyek modell által adott
változását önmagukban a strukturális változások okozzák (Róbert és Bukodi vizsgálatában bár a
Unidiff modell a disszimilaritási index szerint jól magyarázta az adatokat, de a valószínûség-hányados
statisztikát tekintve rosszul illeszkedett). Bár nem tartozik szorosan jelen tanulmány tárgyához, de meg-
említjük, hogy megvizsgáltuk Róbert és Bukodi (2004) eredményeinek érzékenységét a marginálisok
változására, s tapasztalataink szerint azok stabilitást mutatnak. David Firth-szel folytatott megbeszélés
alapján ezt az érzékenységtesztet a következõképpen végeztük: a három évhez tartozó három tábla mar-
ginálisait a lokális esélyhányadosok rögzítése mellett homogenizáltuk az un. iteratív arányos illesztés
algoritmusának segítségével, majd megismételtük a Unidiff modell illesztését.



KÖVETKEZTETÉSEK

A fentieket összefoglalva: a vizsgált idõszakban Magyarországon Treiman hipoté-
zisével ellentétes (férfiaknál bizonyos egyenlõtlenségek növekedése), vagy azt leg-
alábbis nem alátámasztó (változatlan esélyegyenlõtlenségek) tendenciák figyelhetõk
meg. Vagyis ezt az idõtávot tekintve a mottóban idézett két, egymásnak ellentmondó
magánvélemény közül inkább a pesszimista nyert empirikus alátámasztást. A szülõi
háttér hatása a fiúk iskolázottságára folyamatosan erõsödik, sõt a származás az iskola-
rendszert megkerülve, más csatornákon keresztül is befolyásolja az elért státuszt.
Eközben a diploma munkaerõpiaci értéke, vagyis a foglalkozási státusz elérésében be-
töltött szerepe a hipotézisben várttal szemben nem növekedik, sõt, a fiataloknál inkább
csökken.

A munkaerõpiac mûködésére, Treiman hipotézisének kiindulási pontjára vonatko-
zó eredményeink magyarázatakor Goldthorpe meritokratikus elméletekkel szembeni
szisztematikus kritikája (1996) citálható. Szerinte nem feltétlenül a hatékonyság mû-
ködteti a munkaerõ allokálást: az iskolázottság egyfajta életstílust, kulturális hátteret is
jelent, gyakran ezért és nem a tényleges tudásért keresnek a munkaadók diplomás al-
kalmazottat. A posztindusztriális, tudás-alapú gazdaságban ugyanakkor nem is feltét-
lenül a kognitív képességek kerülnek elõtérbe: olyan, tipikusan expanzióban levõ
poszt-indusztriális területeken, mint a kereskedelem, PR vagy a promóció inkább a
megjelenés, a beszédstílus kap nagy szerepet. Ezek viszont a családból öröklõdnek, s
nem az iskolán keresztül szerezhetõk meg. A modern társadalmakban ugyancsak erõ-
södõ kis- és középvállalkozói szektorban hasonló a helyzet: a szülõk nem csak a tárgyi
javakat örökíthetik át utódaikra, hanem a szintén szükséges vállalkozói kultúrát,
individualisztikus munkaerkölcsöt is. Az iskola szerepével kapcsolatos eredményeink
lehetséges magyarázata elsõsorban az oktatás demokratizálódásához fûzött optimista
várakozásokat cáfoló vizsgálatokhoz (Mare, Boudon) köthetõ. Míg ezek a vizsgálatok
a pusztán a felsõoktatási férõhelyek számának növelését célzó társadalompolitikai be-
avatkozások szükségszerû sikertelenségét hangsúlyozzák, addig hazai szerzõk a felsõ-
oktatás expanziójának végrehajtási módját is kritizálják, például. Gazsó (1997) szerint
a szelektív felsõoktatást a spontán makrotársadalmi folyamatokat felerõsítve a közok-
tatás-politika is támogatja.

A bevezetõben említett reakcióidõ-problémára hivatkozva persze elképzelhetõ,
hogy a rendszerváltás és a vizsgálat idõpontja között eltelt idõ túl rövid a gazdasági/po-
litikai változások tényleges társadalmi leképezõdéséhez, bár a jelenlegi folyamatok
kevéssé valószínûsítik az itt kimutatottal ellentétes irányú tendencia megjelenését. Pl.
az általános iskolai teljesítményben megmutatkozó társadalmi egyenlõtlenségek növe-
kedését kimutató vizsgálatok (Kertesi�Kézdi 2004) alapján inkább ennek továbbgyû-
rûzését jelezhetnénk elõre a felsõfokú oktatásra vonatkozóan. Erre a kérdésre az idõ
választ ad, a további kutatásra azonban talán nem csak ez adhat okot. Tervezzük a ku-
tatás kiterjesztését további kelet-európai országokra (hiszen Magyarország 1989 elõtti
társadalomrajza sok szempontból unikálisnak tekinthetõ a kelet-európai blokkon be-
lül), és olyan, sajátos jóléti rendszert és foglalkozási struktúrát reprezentáló nem-szo-
cialista országokra is, mint Hollandia, Nagy-Britannia, Olaszország vagy az Egyesült
Államok.
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