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Kovács�zsuzsanna
(politológus,�debrecen�Megyei�Jogú�Város�Önkormányzata)

Kovách�Imre�gondos�szerkesztésével�látott�napvilágot�a�Társadalmi metszetek�
címû�tanulmánykötet,�mely�a�maga�17�tanulmányával�segíthet�árnyaltabbá�tenni�
a�magyar�társadalomról�kialakított�képünket.�Kiemelt�helyet�kap�a�kötetben�a�
szociológia�jelenlegi�helyzetével�és�jövõbeni�szerepével�foglalkozó�kérdés,�mely�
egyértelmûen�arra�a�következtetésre�jut,�hogy�aktuálissá�már-már�elengedhe-
tetlenné�vált�a�társadalmi�struktúra�kutatásában�a�paradigmaváltás.1�A�kötet�
szerzõi�különbözõ�aspektusokból�közelítik�meg�Magyarország�társadalmát,�
melyek�közül�a�fogyasztás�és�a�kereskedelmi�média�felõli�megközelítést�emelném�
ki.�emellett�a�társadalom�hálózati�megközelítése�is�újszerûen�hathat�a�szocio-
lógia�tudományában�nem�igazán�jártas�olvasó�számára.�A�kötet�tanulmányai�
fõként�a�rendszerváltás�nyomán�bekövetkezõ�társadalmi�változásokat�próbálják�
meg�felfedni.�A�társadalom�két�markáns�részét�alkotó�csoporttal,�az�elittel�és�a�
szegényekkel�külön-külön�tanulmány�foglalkozik.�A�rendszerváltásból�születõ�
kisvállalkozói�réteg�is�helyet�kap�a�kötetben.2�Az�ifjúsággal,�mint�a�társadalom�
egyik�jelentõs�csoportjával�foglalkozó�tanulmány,�mely�elsõsorban�az�új�gene-
ráció�helyzetét�vizsgálja,�és�ennek�során�a�problémákra�való�rávilágítással�talán�
épp�a�megoldáshoz�vezetõ�utat�készíti�elõ.�A�kötetben�5�témablokk�található,�
melyek�többnyire�a�társadalmi�struktúra�különféle�megközelítése�alapján�kü-
lönülnek�el.�ezeken�túl�az�elsõ�témablokk�a�folytonosság�és�a�megszakítottság�
alapján�vizsgálja�a�társadalmat,�és�magát�a�szociológia�tudományát.�Az�utolsó�
rész�pedig�konkrétan�társadalmi�csoportokat�elemzõ�tanulmányokat�tartal-
maz.�Munkám�során�azontúl,�hogy�ízelítõt�adok�az�egyes�tanulmányokból,�
megfogalmazok�néhány�észrevételt�a�kötettel�kapcsolatban.�

1� �Kovach�Imre�–�Kuczi�Tibor�–�Jókuthy�emese�(2006):�Az�osztályok,�a�társadalmi�struktúra�és�rétegzõdés�kutatásának�állapotáról�és�megújításának�szükségességérõl.�In�Kovách�Imre�(szerk.):�Társadalmi metszetek. Budapest,�napvilág�Kiadó,�19–35.2� �Kuczi�Tibor�(2006):�Kisvállalkozók�a�magyar�társadalomban.�In�uo.�449–479.
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FolyTonoSSáG�éS�MeGSzAKÍToTTSáG

laki�lászló�Rendszerváltások Magyarországon�címet�viselõ�tanulmánya�a�20.�
századi�magyar�társadalomfejlõdést�tekinti�át�a�rendszerváltások�tükrében.�
A�szerzõ�az�elõzõ�évszázad�magyar�történelmét�a�rendszerváltások�korszakának�
tekinti,�mivel�három�alkalommal�–�az�elsõ�és�a�második�világháború�után,�va-
lamint�a�Szovjetunió�agonizálásakor�–�is�sor�került�a�fennálló�rendszer�gyökeres�
megváltoztatására.�A�rendszerváltás�három�dimenziójából�kettõt�–�politikait�
és�gazdaságit�–�érintve�vizsgálja�a�harmadikat,�a�társadalmi�rendszerváltást.�

A�társadalomátszervezések�közös�jellemzõiként�a�megalapozatlanságot�és�az�
ideológiának�való�alávetettséget�jelöli�meg.�A�szerves�fejlõdésbõl�nem�következõ,�
gyors�és�radikális�átalakítások�mellett,�társadalomfejlõdésünk�másik�súlyos�
tehertételének�az�örökölt�modernizációs�deficiteket�tekinti.�ezek�a�deficitek�a�
felemás�modernizáció�következményei,�és�az�egymást�követõ�politikai�elitek�a�
kiküszöbölésükhöz�szükséges�megoldást�nem�találva�mind�a�mai�napig�maguk�
elõtt�görgetik�e�megoldatlan�problémákat.�

A�19.�századi�magyar�kapitalizálódás�kapcsán�megemlíti�Berend�T.�Iván�
kettõstársadalom-elméletét,�mely�a�nemesség�mellett�a�felemelkedõ�polgárság�
vezetõ�szerepét�is�megállapította.�ezt�követi�egy�finomított�változat,�erdei�Ferenc�
többszörösen�összetett�szerkezetû�társadalma,�mely�már�szakadást�is�feltételez�
e�két�eltérõ�adottságokkal�rendelkezõ�társadalmi�csoport�között.�laki�Kövér�
Györggyel�egyetértve�hármas�társadalomról�beszél,�hiszen�a�két�hatalommal�
bíró�társadalmi�csoport�alatt�helyezkedik�el�a�nép�társadalma,�a�parasztság.�
A�Horthy-rendszer�társadalmáról�megállapítja,�hogy�létezett�a�politikai-gaz-
dasági�hatalommal�rendelkezõ�úriember�réteg,�és�alattuk�a�mindezektõl�meg-
fosztott�névtelenek,�akik�egyébként�a�lakosság�többségét�alkották.�A�lefojtott�
és�felhalmozódott�társadalmi�problémák�és�feszültségek�elfojtása�csak�a�néma�
forradalomnak�kedvezett.3�

A�második�világháborút�követõ�rendszerváltáskor�az�újonnan�hatalomra�
kerülõ�kommunista�politikai�elit�a�társadalmat�elvi-ideológiai�alapon�szervez-
te�át.�Az�új�rendszer�törést�okozott�a�történelmi�folytonosságban,�mivel�olyan�
alapintézményekbe�nyúlt�bele,�mint�a�magántulajdon,�a�család�és�az�állam.�
Az�új�politikai�és�bürokrata�elitek�kiváltságos�helyzetbe�kerültek,�miközben�
az�elõzõ�rendszer�releváns�csoportjai�áldozatul�estek�a�társadalom�erõszakos�
átstrukturálásának.�A�változások�eredményeként�a�korábbi�agrártársadalom�
ipari�társadalommá�alakult�át,�majd�a�Kádár�nevével�fémjelzett�idõszakban�ebbõl�
alkalmazotti�társadalom�vált.�A�gulyásszocializmusnak�nevezett�idõszakot�a�
fogyasztás�legitimálta.�A�gazdasági�reformok�hatásaként�a�korábbi�szûk�elit�
általi�kinyilatkoztatások�helyét�az�alkuk�rendszere�vette�át.�

3� �laki�lászló�(2006):�Rendszerváltások�Magyarországon.�In�uo.�49.
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A�legutóbbi�rendszerváltáskor�a�modernizáció�kettõs�kihívására�–�gazdasági�
paradigmaváltás�és�a�globalizáció�–�a�rendszerváltó�elit�laki�szerint�nem�adott�
adekvát�választ.�Akkor�két�cél�lebegett�a�rendszerváltók�szeme�elõtt:�a�szoci-
alizmus�megdöntése�és�a�polgári�társadalom�kialakítása.�A�szerzõ�meglátása�
szerint�a�rendszerváltás�levezénylõi�egy�nyugati�típusú�középosztály�meglétét�
feltételezték�hibásan.�A�gazdasági�rendszerváltással�duális�gazdasági�szerkezet�
alakult�ki,�mely�egy�külföldi�és�egy�vegyes�tulajdonú�részbõl�áll.�e�duális�piaci�
szerkezettel�egyidejûleg�jelen�van�a�szürke-fekete�gazdaság,�valamint�a�naturális�
önellátás�is,�így�a�társadalomban�kettõs�vagy�többes�gazdaságok�meglétérõl�
beszélhetünk.�laki�problémaként�tünteti�fel�a�piaci�viszonyok�tökéletlenségét,�
a�rendszerváltás�veszteseinek�elszegényedését�és�e�lecsúszott�állapot�generáci-
ós�átörökítését,�a�társadalmi�egyenlõtlenségek�növekedését�és�a�polarizációt.�
A�társadalmat�4�csoportba�sorolja:�legfölül�a�vagyonos�réteg,�mely�a�társadalom�
mindössze�5-8�százalékát�jelenti,�ezt�követi�egy�módos�10-15�százaléknyi�felsõ�
középosztály.�Az�alsó�középosztály�30-40�százalékra�tehetõ,�melynek�helyzete�a�
rendszerváltás�után�alapvetõen�nem�változott.�A�struktúra�legalján�a�depriváltak�
és�szegények�helyezkednek�el,�melyek�a�lakosság�30-50�százalékát�alkothatják.�
A�demokratikus�deficit�a�jelenlegi�rendszert�is�sújtja,�ugyanis�az�új�politikai�elit�
az�ellenõrzése�alá�vonta�az�érdekartikulálás�és�-megjelenítés�minden�intézmé-
nyét�és�lehetséges�formáját.�Köztudott,�hogy�a�többpártrendszer�önmagában�
nem�tekinthetõ�ideális�demokráciának.�Megfogalmazódik�a�kérdés,�miszerint�
sikeres�volt-e�a�globálkapitalizmusba�való�átvezetés?���

Kuczi�Tibor,�Kovách�Imre�és�Kristóf�luca�közös�tanulmánya4�a�szociológia�
fejlõdésével,�és�az�értelmiség�szerepének�változásával�foglalkozik.�A�szociológia�
negyven�évvel�ezelõtti�újjászületése�a�hatalom�részérõl�tett�engedményeknek�
volt�köszönhetõ.�A�hivatalos�társadalmi�ideológiát�–a�két�osztály,�egy�réteg�
–�kritikával�illették�a�szociológusok.�emellett�az�akkori�szociológia�az�akkori�
modernizációs�folyamatokra�is�reflektált,�mint�a�szakértelem�fölértékelõdésére,�
valamint�a�második�gazdaság�társadalmi�rétegzõdést�alakító�szerepére.�Már�
a�rendszerváltás�idején�megfogalmazódott�a�paradigmaváltás�szükségessége,�
mely�alatt�nem�értettek�többet�új�megközelítések,�új�vizsgálati�módszerek�meg-
honosításánál.�A�rendszerváltás�után�megfigyelhetõ�volt�a�nyilvános�szakmai�
viták�kerülése,�bár�egy�jelentõsebb�vita�kibontakozott�a�szociológusok�között�a�
hazai�szociológia�esélyeinek�és�lehetõségeinek�meghatározásáról.�A�tanulmány�
egy�publikációs�tendenciát�vél�felfedezni,�mely�szerint�a�publikációk�súlypont-
ja�az�általános�folyóiratokról�a�szaklapokra�tevõdik�át.�A�témaválasztásban�a�
munkanélküliség,�a�társadalmi�egyenlõtlenség�és�a�szegénység,�mint�a�rend-
szerváltással�felszínre�kerülõ�problémák�dominálnak.�

4� �Kuczi�Tibor�–�Kovách�Imre�–�Kristóf�luca�(2006):�A�szociológia�szerepváltozása�és�az�értelmiség�útja�az�osztályhatalomból.�In�uo.�79–109.
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e�tanulmány�elsõként�próbálja�meg�számba�venni�az�értelmiség�szerepének�
a�rendszerváltás�utáni�változásait.�A�szerzõk�egyértelmûen�megállapítják,�
hogy�a�fogyasztói�kultúra�térnyerésével�a�magaskultúra�birtokosai�veszítet-
tek�társadalmi�súlyukból.�Úgy�látják�a�rendszerváltással�az�értelmiségiek�
nyilvánosságellenõrzõ�szerepe�is�megszûnt.�A�tömegmédia�korában�a�kultu-
rális�tõkével�rendelkezõ�értelmiség�véleménye�is�csak�egy�a�sok�közül.�A�ma-
gaskultúra�elveszítette�magától�értetõdõ�felsõbbrendûségét.�Megfigyelhetõ�
a�rendszerváltás�elõtti�önállóság�feladása�is,�mivel�manapság�az�értelmi-
ség�egy�része�a�politikai�pártok�és�a�gazdasági�elit�holdudvarában�tûnik�föl.�

Végül�a�szociológia�jelenlegi�helyzetével�kapcsolatban�megállapítják,�hogy�
az�immár�piacosított�társadalomtudományban�a�politikától�érkezõ�megrende-
lések�a�paradigmaváltás�kerékkötõjének�bizonyulnak.�

HAGyoMányoS�SzeMPonToK

A�Társadalmunk szerkezete különbözõ nézõpontokból5�címû�tanulmányban�árnyalt�
képet�kaphatunk�a�magyar�társadalom�szerkezetérõl.�A�társadalom�rétegzõdését�
Bukodi�erzsébet�két�szempontból:�a�foglalkozás�és�a�munkaerõpiaci�hely�
alapján,�valamint�a�fogyasztás�és�az�életstílusbeli�különbségek�figyelembe-
vételével�vizsgálta.�A�kutató�szerint�e�kétféle�megközelítés�kiegészíti�egymást.�

A�foglalkozási�struktúra�idõbeli�változásait�áttekintve�a�szellemi�foglalko-
zások�felé�tartó�eltolódást�fedez�föl.�A�szerzõ�szerint�a�magasabb�képzettséget,�
nagyobb�önállóságot�igénylõ�szakértõi�munka�egyre�inkább�felértékelõdik,�
emellett�az�alsó�szintû�értelmiségiek,�és�technikusok�számának�növekedése�
is�kimutatható.�A�vizsgálat�során�alkalmazott�séma�az�európai�Statisztikai�
Hivatal�szakértõi�javaslatán,�az�eGP�osztályozáson�és�az�újkapitalista�társa-
dalomszerkezet�Ferge-féle�megközelítésén�alapszik.�

A�társadalom�életstíluscsoportokba�sorolása�az�anyagi�körülményeknek,�
a�szabadidõs�tevékenységeknek,�valamint�a�lakásviszonyoknak�a�figyelembe�
vételével�történik.�Bár�az�életstílus-tipológia�alapján�a�magyar�társadalom�
alapvetõen�hierarchikus-vertikális�tagolású,�a�homogén�alsó�és�felsõ�réteg�
közötti�részben�már�markánsan�megjelennek�az�ízlés�és�preferenciabeli�kü-
lönbségek,�melyek�a�horizontális�differenciálást�is�szükségessé�teszik�Az�élet-
stílus-csoportok�demográfiai,�társadalmi�összetételét�elemezve�a�foglalkozási�
rétegek�és�a�fogyasztási�csoportok�közötti�összefüggés�nyilvánvalóvá�vált.�
Mindemellett�szoros�kapcsolat�tételezhetõ�föl�a�származás�és�a�fogyasztási�
csoport�között�is.�Az�életstílus-tipológia�17�nagycsoportot�különít�el�a�magyar�
társadalmon�belül.

5� �Bukodi�erzsébet:�Társadalmunk�szerkezet�különbözõ�nézõpontokból�In:�uo.�109-159.�p.�
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Kovách�Imre�és�nagy�Kalamász�Ildikó�közösen�írt�tanulmánya6�a�magyar�tár-
sadalomstruktúra�és�településszerkezet�összefüggéseit�térképezi�föl.�áttekintik�
a�tér-�és�településszerkezet�idõbeli�változásait,�különös�tekintettel�a�rendszer-
változás�következményeire.�Magyarország�településszerkezetének�leírásához�
szükséges�tipológiákat�és�kategóriákat�is�ismertetik�az�olvasóval.�A�szerzõk�az�
európai�unióhoz�történõ�csatlakozás�településszerkezetre�gyakorolt�hatása-
ival�is�foglakoznak.�A�társadalom�és�térszerkezet�aszinkron�fejlõdésébõl�egy�
Közép-európára�jellemzõ�új�modell�körvonalazódik,�mely�egyedi�vonásokat�
mutató�település�és�regionális�szerkezettel,�a�posztszocialista�demográfiai�
fordulattal,�valamint�a�városi�és�a�rurális�társadalom�sajátosan�alakuló�kap-
csolatával�jellemezhetõ.�

A�kötetben�az�ifjúság�helyzetét�elemzõ�munka7�is�helyet�kapott.�laki�lászló�
elsõsorban�arra�a�kérdésre�próbál�meg�választ�adni,�hogy�mit�jelent�fiatalnak�
lenni�a�rendszerváltás�után.�Vizsgálódása�során�megannyi�problémára�rávi-
lágít.�Mindezek�közül�talán�az�egyik�legsúlyosabb�probléma�a�család�keretei�
közötti�parkoltatás�kényszere,�mely�az�ifjúkori�munkanélküliség�megjelenése�
és�állandósulása�miatt�vált�szükségmegoldássá.�Mára�szerinte�a�marginalizá-
lódottak�ifjú�nemzedéke�is�megjelent.�Az�elsõ�munkavállalás�idejének�kitoló-
dása�többek�között�a�pályakezdés�megnehezülését�és�bizonytalanná�válását�is�
jelzi.�napjainkra�a�lakóhely�területi�elhelyezkedése�és�településtípusa�jelentõs�
strukturális�tényezõvé�vált.�Az�iskolai�és�státusmobilitás�igencsak�elválik�
egymástól.�A�fiatalok�érzékelik�a�társadalmi�polarizálódás�folyamatait,�ezt�a�
körükben�végzett�kutatások�eredményei�is�alátámasztják.�A�munkanélküliség,�
a�diplomák�leértékelõdése,�a�lakáshoz�jutás�nehézsége,�a�népességreprodukció�
problémája,�a�gyermekszegénység,�a�kábítószer�jelenléte�a�fiatal�generáció�meg-
oldásra�váró�problémái.�A�szerzõ�szerint�megfigyelhetõ�az�ifjúság�politikától�
való�elfordulása,�a�közélet�eseményei�iránti�érdektelensége.�Rossz�irányba�mu-
tat�a�társadalom�államtalanítása,�mely�a�generációs�újratermelõdést�leginkább�
érintõ�területekrõl�–�az�egészségügy,�a�lakásügy�és�az�oktatásügy�–�vonja�ki�
az�erõforrásokat.�A�szerzõ�úgy�gondolja,�hogy�egyértelmûen�megfogalmazó-
dik�a�politika�felelõssége�és�ezáltal�az�állami�beavatkozás�szükségessége�is.

Gazsó�Ferenc�az�iskolarendszer�és�a�társadalmi�struktúra�kapcsolatát�elemezte�
írásában.8�Az�iskolarendszerrel�szemben�két�elvárást�fogalmaz�meg:�a�társa-
dalmi�mobilitást�és�a�minõségi�oktatást.�Kutatásai�során�az�oktatási�rendszer�
restrukturáló�hatására�figyel�fel,�miszerint�az�újratermeli�a�polarizált�társa-
dalmi�szerkezetet.�A�közoktatás�jelenlegi�állapotára�vonatkozóan�megállapítja

6� �Kovách�Imre�–�nagy�Kalamász�Ildikó�(2006):�Társadalmi�és�területi�egyenlõtlenségek.�In�uo.�161–175.7� �laki�lászló�(2006):�Az�ifjúság�a�magyar�társadalomban.�In�uo.�177–205.8� �Gazsó�Ferenc�(2006):�Társadalmi�struktúra�és�iskolarendszer.�In�uo.�207–224.
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a�teljesítményhanyatlást,�és�a�feltûnõ�szociális�érzéketlenséget.�Hisz�az�átváltható�
tudás�a�családok�által�birtokolt�erõforrások�függvényévé�válik.�A�társadalmi�szer-
kezethez�illeszkedõ�esélyhierarchia�az�iskolázás�minden�szintjén�megfigyelhetõ.�
A�magánórák�általánossá�válása,�az�ún.�második�iskola�az�alapiskolai�oktatás�
súlyos�zavaraként�értelmezhetõ.�Az�állam�feladata�az�igényes�oktatás�mellett�
egy�kompenzálási�rendszer�mihamarabbi�kidolgozása,�mely�a�szociokulturá-
lis�és�más�eredetû�hátrányokat�tompítja,�és�ezáltal�az�állam�minden�polgára�
számára�lehetõvé�teszi�a�státusmobilitást.�Természetesen�az�oktatási�rendszer�
óhatatlanul�leképezi�a�társadalmi�tagoltság�jellegzetességeit,�de�mindenképp�
korlátoznia�kell�a�társadalmi�eredetû�esélyegyenlõtlenségek�növelését.�lénye-
ges�változtatások�nélkül�az�oktatási�rendszer�nem�válik�erõforrás-gyarapító�
intézménnyé�az�alsó�rétegek�státusmobilitása�szempontjából,�és�a�polarizált�
társadalom�újratermelése,�konzerválása�történik�meg.

ÚJ�MeGKÖzelÍTéSeK

Angelusz�Róbert�és�Tardos�Róbert�tanulmányukban9�a�társadalmi�struktú-
ra�hálózati�oldalról�történõ�megközelítésére�tesz�kísérletet.�Kutatásaik�során�
négy�alapvetõ�erõforrást�különböztetnek�meg:�kapcsolathálózati,�gazdasági,�
kulturális�és�politikai�erõforrást.�ezek�közül�a�gazdasági�elsõbbrendûségére�
figyelnek�fel,�mely�az�utóbbi�idõben�erõforrásszervezõ�központtá�vált.�Míg�a�
politikai�erõforrás�a�rendszerváltás�óta�veszített�jelentõségébõl.�Megállapítják,�
hogy�társadalmi�egyenlõtlenségek�strukturálódásában�nõtt�a�networkhálózati�
erõforrások�szerepe.�A�szerzõk�az�erõs�és�gyenge�kapcsolatokat�megkülönböz-
tetve�foglalkoznak�a�különféle�kapcsolattípusokkal.�A�polarizálódás�folyamatát�
fedezik�fel,�hisz�a�társadalom�jelentõs�részében�az�erõs�és�gyenge�kapcsolatok�
igencsak�szûkös�javakká�váltak.�A�globális�erõforrások�reprodukciós�modell-
jét�alkotják�meg.�A�globális�erõforrások�terén�az�egyenlõtlenségek�társadalmi�
meghatározottságának�növekedését,�és�a�nõk�kapcsolathálózati�hátrányának�
megszûnését�vélik�felfedezni.�Az�idõsebbekre�jellemzõ�erõforrás-gazdagság�
eltûnését�is�megállapítják.�A�származás�és�a�foglalkozás�a�networkjavak�elosz-
tásánál�meghatározó�szerepet�játszik.�Az�elemzések�eredménye:�a�különféle�
erõforrások�konszolidációja,�egymással�való�összefüggése�nem�gyengül,�a�foglal-
kozás,�az�átörökítési�mechanizmusok�szerepe,�a�kulturális�háttér�hatása�erõsödik.

A�Fogyasztói csoportok az ezredforduló Magyarországán�tanulmány10�a�fogyasztás�
csoport-�és�rétegképzõ�szerepével�foglalkozik�a�magyar�társadalom�vonatkozá-
sában.�A�fogyasztói�csoportokhoz�tartozás�az�iskolai�végzettséggel�és�a�lakhellyel�
függ�össze.�A�nem�mellett�az�életkor�bizonyul�a�legfontosabb�csoportképzõnek.�
A�szerzõk�az�1998–2004-es�idõszakra�vonatkozóan�fogyasztói�miliõket�alakí-
tanak�ki.�A�csoportképzéseknél�a�médiafogyasztást�és�a�szabadidõ-eltöltési�
9� �Angelusz�Róbert�–�Tardos�Róbert�(2006):�Hálózatok�a�magyar�társadalomban.�In�uo.�227–252.10� �Csite�András�–�Kovách�Imre�–�Kristóf�luca�(2006):�Fogyasztói�csoportok�az�ezredforduló�Magyarországán.�In�uo.�253–291.
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szokásokat�veszik�alapul.�Az�így�létrehozott�fogyasztói�csoportokat�összevetik�
a�Bukodi�erzsébet�által�kialakított�anyagi�fogyasztáson�alapuló�csoportokkal.�
A�tanulmány�érdekessége�számomra�az,�hogy�egy�jobboldali�miliõ�megjelené-
sével�is�számol�a�populáris�tömegmédia�térhódításának�következményeként.�
Mintegy�ellenreakcióként,�ellenkultúraként�értelmezve�azt.�A�kereskedelmi�
média�súlyának�növekedését�és�a�bulvárosodás�folyamatának�társadalomra�
gyakorolt�hatásait�is�vizsgálják.

Csurgó�Bernadett�és�Megyesi�G.�Boldizsár�munkája11�társadalmunk�alapegy-
ségével,�a�családdal�foglalkozik.�A�szerzõpáros�a�családi�munkamegosztás�és�
a�családi�döntések�szempontjából�vizsgálta�a�magyar�családokat.�A�tanulmány�
a�népesség�családi�állapot�szerinti�változásait� is�áttekinti,�mely�elsõsorban�
a�házasságkötések�számának�csökkenésében,�valamint�a�válások�számának�
növekedésében�nyilvánul�meg.�Mindazonáltal�a�házasodási�életkor�feljebb�
tolódását,�és�ehhez�kapcsolódóan�a�próbaházasság�jelentõségének�növeke-
dését�is�megállapítja.�

A�családban�hozott�döntéseket�két�szempont�–�a�partnerek�szerepe,�vala-
mint�az�otthonteremtés�és�a�gyermekvállalás�–�alapján�vizsgálja.�A�tanulmány�
külön�kitér�a�családok�pénzkezelési�szokásainak�feltérképezésére,�és�ebbõl�
következõen�a�magyar�családokon�belül�érvényesülõ�erõviszonyokra�is�fényt�
derít.�A�kutatások�eredményeként�a�családfõ�intézményének�elterjedtségét�
konstatálja.�érdekessége�a�tanulmánynak,�hogy�a�rendszerváltás�után�megjelenõ�
új�társadalmi�réteg,�a�mezõgazdasági�vállalkozók�is�helyet�kapnak�benne.�

A�döntések�mellett�a�munkamegosztás�aspektusából� is�vizsgálatoknak�
vetik�alá�a�magyar�családokat.�A�nõk�és�férfiak�családon�belüli�viszonya-
it� tanulmányozva�a�feleség�többletmunkájára�fókuszálnak.�Megalapozott�
véleménynek�tekinthetõ,�hogy�a�családokon�belüli�munkamegosztást�a�há-
zastársak�iskolai�végzettsége,�a�foglalkozási,�jövedelmi�státusuk,�az�életkor�
mellett�a�településszerkezet�is�befolyásolja.�Kimutatható,�hogy�a�magasabb�
iskolai�végzettség�és�a�jobb�életkörülmények�a�családi�munkamegosztásban�
tapasztalható�egyenlõtlenségeket�csökkentik.�ugyanakkor�megállapítható,�
hogy�a�magyar�családok�életvitelét�még�a�21.�század�küszöbén�is�a�tradicio-
nális�munkamegosztás�jellemzi.

Csigó�Péter�írásában12�a�kereskedelmi�média�társadalomra�gyakorolt�hatását,�
valamint�a�késõ�modern�individualizációt�elemzi.�Megpróbál�választ�adni�arra�a�
kérdésre,�hogy�a�kereskedelmi�média�milyen�hatással�van�az�internet�elterjedésé-
nek�folyamatára.�A�médiafogyasztás�társadalmi�hátterének�feltérképezése�során�
kétféle�médiaszegénységet�különböztet�meg,�melyek�egy�kulturális�törésvonal�
mentén�szemben�állnak�egymással.�Csigó�7�mutató�alapján�5�médiafogyasz-
tói�szegmenset�különít�el.�Az�orientációt�is�figyelembe�veszi,�így�különül�el�a�
kereskedelmi�és�a�hagyományos�orientációjú�szegmens.�A�napjainkban�önálló�
11� �Csurgó�Bernadett�–�Megyesi�G.�Boldizsár�(2006):�Családi�döntések,�munkamegosztás�és�társadalomszerkezet.�In�uo.�293–310.12� �Csigó�Péter�(2006):�Kereskedelmi�média�és�késõ�modern�individualizáció.�In�uo.�311–346.
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hatalmi�központtá�váló�média�kultúrára�és�politikára�gyakorolt�hatásaival�is�szá-
mol�a�szerzõ,�megemlítve�e�két�terület�ún.�mediatizálódását.�A�népszerû�média�
vizsgálatakor�az�integrálás�és�az�individualizálás�szerepét�emeli�ki�a�szerzõ.�
A�befolyásolás,�ellenõrzés�mellett�az�individualizáció�folyamatát�is�felerõsíti�a�
népszerû�média�terébe�való�integráció.�A�mediatizált�nyilvánosságba�integrált�
közönség�és�a�hosszú�távú�politikai�lojalitás�között�negatív�kapcsolatot�fedez�
fel�a�szerzõ.�A�médiapiacon�jelenlévõ�erõviszonyok�kapcsán�a�közszolgálati�
média�versenyképtelenségét�állapítja�meg,�mely�elsõsorban�az�alternatívaállítás�
hiányából�ered,�garantálva�ezzel�a�piac�generációs�felosztását.�Az�internethez�
való�hozzáférés�esélyén�túl�az�internet�iránti�nyitottságot�is�vizsgálja�a�munka.�
Csigó�megállapítja,�hogy�a�kereskedelmi�média�kiágyazza�az�internettel�kap-
csolatos�attitûdöket.�Az�új�médiával�kapcsolatban�4�fõ�törésvonal�jelentkezik�a�
társadalmon�belül.�A�magyar�társadalmon�belül�digitális�szakadék�meglétérõl�
számol�be,�melyet�életkori�szakadékként�értelmez.

éRdeK,�PolITIKA�éS�TáRSAdAlMI�STRuKTÚRA

Szalai�erzsébet�tanulmányában13�az�új�gazdasági�elit,�és�a�munkásság�helyzetérõl�
fest�valós�képet.�Az�újkapitalista�magyar�társadalom�kettõs�struktúrájú,�melyet�a�
tõke-munka�viszony�és�a�gazdasági�elithez�való�viszony�határoz�meg.�Azonban�
a�kettõs�struktúra�nem�csak�a�társadalomban�van�jelen,�hanem�a�gazdaságot�
is�jellemzi.�A�szerzõ�a�munkássággal�kapcsolatban�a�kizsákmányolás�kérdése�
mellett�a�munkások�szervezõdését,�érdekérvényesítésének�jelenlegi�állapotát�
is�vizsgálja.�A�gazdasági�elitek�és�a�társadalom�viszonyainak�taglalásakor�a�
hatalmon�lévõkkel�szemben�a�társadalom�atomizáltságát,�szervezetlenségét�
állapítja�meg.�A�munkanélküliség�problémájával,�a�szolidaritás�hiányával�is�
foglalkozik.�A�munkásság�keresetei,�foglakoztatási�helyzete�kapcsán�a�szak-
szervezeti�mozgalmat�is�érinti�a�kutatás.�A�munkásság�helyzetét�a�szocializmus�
idõszakából�indulva�egészen�napjainkig�tekinti�át.��

Hack�József�A politikai preferenciák, érdekek hatása az anyagi helyzet észlelésé-
re(1996–2005)�tanulmánya�arra�a�kérdésre�próbál�meg�választ�adni,�hogy�mi-
lyen�irányú�kapcsolat�van�a�vélemények�és�a�pártpreferenciák�között.�A�kutatás�
eredményeként�megállapítja,�hogy�a�személyes�anyagi�helyzet�megítélésére�a�
politikai�preferenciák�hatással�vannak,�de�legfõképp�az�anyagi�várakozások�
esetében�sikerült�ezt�a�hatást�észlelni.�

neumann�lászló�Az érdekérvényesítés intézményeinek mûködése�munkájában�a�
magyar�szakszervezetek�állapotával,�a�szakszervezeti�mozgalom�hatékonysá-
gával�foglalkozik.�A�magyar�kollektív�szerzõdés�rendszerét�vizsgálva�a�decent-
13� �Szalai�erzsébet�(2006):�Tõke-munka�viszony�és�hatalmi�helyzet�a�magyarországi�újkapitalizmusban.�In�uo.�349–373.
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ralizáltságot�állapítja�meg,�ezen�állítását�az�ágazati�egyezségek�szerepét�átvevõ�
vállalati�szerzõdések�meglétével�támasztja�alá.�emellett�az�egyéni�béralku�
fennmaradása�is�akadályozza�az�ágazati�szint�megerõsödését.�neumann�szerint�
a�szakszervezetek�egyértelmûen�sikeresek�az�alacsony�keresetûek�arányának�
csökkentésében.�A�munkáltatói�oldalon�egy�szakszervezet-ellenes�stratégiát�is�
észrevételez,�mégpedig�a�magas�bér�politikáját.�A�tanulmány�szerzõje�a�szak-
szervezeti�mozgalom�legfontosabb�célkitûzéseit�fogalmazza�meg.�ezek�között�
a�legfontosabbak�a�keretmegállapodás�elérése�mellett�a�szociális�bérrendszer�
megvalósulása.�Az�érdekérvényesítõ�intézmények�alkuerejét�a�szervezeti�fel-
építésben,�a�humán�és�anyagi�erõforrások�mellett�a�politikai�kapcsolatokban�
véli�felfedezni.�Majd�a�magyar�szakszervezetek�szervezeti�felépítését�és�eddi-
gi�munkáját�áttekintve�a�mozgalom�széttöredezettségét�és�az�átpolitizáltsá-
gát�állapítja�meg,�melyek�a�mûködés�hatékonyságát�veszélyeztetik.�A�szûkös�
pénzforrások�mellett�a�szakszervezeti�rendszer�hierarchikus�felépítésének�
hiányát,�a�szakapparátus�nélkülözését,�a�felülrõl�történõ�legitimációt�is�súlyos�
problémának�tekinti.�európai�viszonylatban�rámutat�a�hazai�érdekérvényesítõ�
intézmények�hiányosságaira,�majd�a�megújuláshoz�szükséges�intézkedéseket�
javasol�a�szélesebb�érdekképviseleti�politikát�folytató�szervezkedõ�szakszer-
vezet�létrehozásához.�neumann�szerint�ehhez�egyrészt�ideológiai�megújulás�
szükségeltetik,�amely�a�tagszervezést�elsõrendû�feladatnak�tekinti,�másrészt�
a�szakszervezeti�mozgalom�egységesedését.�Végül�az�állam�túlsúlyos�sze-
repe�következtében�kialakult�sajátos�kelet-közép-európai�modellt� ismerteti.�

VálTozÓ�TáRSAdAlMI�HelyzeTeK

Az elit és társadalom a kilencvenes években�címet�viselõ�tanulmány14�az�állam-
szocializmusba�visszanyúlva�tekinti�át�a�társadalom�elitcsoportjainak�változásait.�
A�politikai,�a�gazdasági�és�a�kulturális�elit�vizsgálatakor�az�elitek�reprodukciójára�
és�cserélõdésére�külön�figyelmet�fordít.�A�tanulmány�az�elitek�változásának,�
cirkulációjának�négy�típusát�a�változás�mértéke�és�módja�alapján�különböz-
teti�meg:�a�forradalmi�elitcsere,�a�kvázicserélõdés,�a�reprodukció,�valamint�a�
klasszikus�elitcirkuláció.�A�kutatások�a�gazdasági�elit�belsõ�rétegzõdését,�és�a�
társadalmon�belül�elfoglalt�helyét�is�elemzi.�Az�elitek�vizsgálatakor�fontos�ku-
tatási�területként�jelenik�meg�az�életstílus,�valamint�a�kapcsolatháló-elemzés.�
A�társadalmi�tõkefajták�vizsgálata�is�árnyaltabbá�teszi�az�elitekrõl�kialakított�
képet.�A�gazdasághoz�szorosan�kapcsolódó�elitrõl�nem�állítható,�hogy�egy-
séges�lenne.�A�rendszerváltás�idején�fõszerepet�játszó�kulturális�elit�szerepe�
és�befolyása�mára�igencsak�meggyengült.�Politikai�befolyásáról�manapság�
már�nemigen�beszélhetünk.�A�szépirodalmi�elit�kiemelt�helyet�kap�a�kultu-
rális�elit�tanulmányozásában.�Kristóf�luca�az�értelmiségi�elit�közéletben�való�
jelenlétének�változását�vizsgálja.�A�kulturális�elit�vizsgálatakor�felvetõdik�a�
14� �Kovách�Imre�–�Kristóf�luca�–�lengyel�György�(2006):�elit�és�társadalom�a�kilencvenes�években.�In�uo�431–448.
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kérdés,�hogy�esetében�beszélhetünk-e�önálló�társadalmi�csoportról,�hisz�két�
alcsoportját�a�reputációs�és�a�médiaelitet�különböztetik�meg.�A�politikai�eliten�
belül�két�csoport�körvonalazódik,�amely�a�kormányzó�és�a�nem�kormányzó�
elit.�A�rendszerváltás�idején�a�pártalapításkor�megszerzett�tõke�a�legerõsebb.�
A�pártpolitikusok�újabb�generációjának�termelõdését�is�elemzik.�A�politikai�
osztály�stabilitásának�bizonyítéka�a�tisztségek�halmozása.�A�gazdasági�elit�
térnyerését�állapítják�meg,�mind�helyi,�mind�országos�szinten.�A�tanulmány�
az�elitek�megítélését�is�tartalmazza,�mely�Magyarországon�eléggé�ellentmon-
dásos,�fõleg�a�politikai�elit�esetében.�A�helyi�elit�megítélése�jóval�kedvezõbb�az�
országos�politikusok�megítélésénél.�A�médiaszereplés�jótékony�hatást�gyakorol�
az�elitek�megítélésére,�mindenek�elõtt�hitelesség�szempontjából.�Az�eliteknek�
a�társadalom�struktúrájában�végrehajtandó�változtatásokra�befolyásuk�sincs,�
és�érdekük�sem�kívánja�azt.

Az�elit�és�a�kisvállalkozók�mellett�a�társadalom�szegényeivel�is�külön�foglalkozik�
a�kötet�Ferge�zsuzsa�által�írt�tanulmánya.15�nagyon�érdekes�a�szerzõ�kaleidosz-
kópkép�metaforája,�mellyel�a�társadalomnak�az�erõforrások�mentén�történõ�
rendezõdését�írja�le.�A�szegények�helyzetének�tárgyalását�két�idõszakra�bont-
ja,�melynek�cezúrája�a�rendszerváltás.�A�társadalmat�strukturáló�tényezõként�
az�államszocializmusban�a�hatalmi�viszonyt�jelöli�meg,�míg�a�rendszerváltás�
után�ezt�a�tõkeviszonyban�látja.�Míg�az�elõzõ�rendszerben�a�társadalmat�a�
hatalmi�pozícióban�lévõk�és�a�hatalommal�nem�rendelkezõk�alkották,�addig�
az�újkapitalizmusban�tulajdonosokról�és�a�többiekrõl�beszélhetünk.�A�jelen�
társadalmát�Ferge�szerint�a�tõketulajdon�és�a�munkaerõpiachoz�való�viszony�
strukturálja.�Tehát�a�rendszerváltozás�utáni�egyenlõtlenség�a�tõkeviszonyban�
gyökerezik,�és�ha�nem�történik�változás�tovább�nõ�a�szegénység.�A�tanulmány�
kiemelten�foglalkozik�a�romák�kirekesztésével,�mint�súlyos�megoldásra�váró�
társadalmi�problémával�is.�

Meglátásom�szerint�a�kötetben�egy�tanulmány�erejéig�helyet�kaphatott�volna�
a�civil�társadalom�tárgyalása�is,�mint�a�társadalom�önszervezõdésének�és�ér-
dekérvényesítésének�kutatása�is.�Bár�több�írás�is�érinti�a�globalizáció�kérdését,�
én�mégis�úgy�gondolom,�hogy�egy�külön�e�témával�foglalkozó�tanulmánnyal�
is�gazdagodhatott�volna�a�kötet.�Véleményem�szerint�a�tanulmánykötet�értékét�
a�közismert�szociológusok�és�fiatal�kutatók�páratlan,�újszerû�megközelítések�
által�végzett�társadalomvizsgálatok�mellett�az�adja,�hogy�a�rendszerváltás�utáni�
idõszak�feldolgozásával�egyedülálló�munkát�adott�a�magyar�társadalmat�tudo-
mányos�aspektusból�megismerni�szándékozóknak.�A�tanulmánykötet�szerzõi�
a�szakmai�igényesség�minden�kritériumának�eleget�tettek,�és�a�közérthetõ�
nyelvezetnek�köszönhetõen�a�szociológiában�járatlan�érdeklõdõk�számára�is�
könnyen�értelmezhetõ�tanulmányokat�tettek�közzé.�A�17�értékes�tanulmány�
együttesen�adja�meg�a�Kovách�Imre�által�szerkesztett�kötet�gazdagságát.
15� �Ferge�zsuzsa�(2006):�Struktúra�és�szegénység.�In�uo.�479–499.
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