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Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok

Kovács I. Gábornak a magyar szociológia terén végzett munkássága kiemelkedQ jelen-
tQség_. A 2011-ben Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok címmel megjelent kötete 
fQbb tudományos eredményeibQl válogatott tanulmányokat tartalmaz. A tanulmánycsokor 
az elmúlt négy évtized nagyobb kutatási programjaiból merít, és az így összeválogatott 
munkák három egységbe szervezQdve követik egymást. Az egységek és a bennük olvas-
ható írások kutatási területeinek idQzónáit tekintve kronologikusan sorakoznak fel. A vizs-
gálatok szorosabb intervalluma nagyjából száz év, a 19. század közepétQl a múlt század 
közepéig terjed. Az elsQ fejezet a Történeti elitkutatás címet viseli, amelyben öt tanul-
mány található, a második Felekezet és etnikum – iskola és asszimiláció címmel szintén 
öt tanulmányt foglal magába, a harmadik fejezet pedig a Kalendáriumok és paraszti kul-
túra, amely négy rövidebb munkát tartalmaz. Terjedelmük nagyban különbözik: az elit-
kutatást felölelQ fejezet a kötetnek több mint az egyharmadát alkotja, hasonlóan nagyobb 
formátumú a második fejezet, és ezekhez képest meglehetQsen rövidke az utolsó, amely 
nem tesz ki negyven oldalt, de természetesen ez mit sem von le tudományos értékébQl. 

A tágabb értelemben vett történeti elit, de ezen belül a magyar értelmiség és kife-
jezetten a tudáselit kutatása voltaképpen a szerzQ fQ profiljának tekinthetQ. Az elsQ 
tanulmány „A diplomások kereseti viszonyai a két világháború között (Adatok a társa-
dalmi hierarchiához)” elsQdleges célját a diplomások átlagkeresetének meghatározása 
jelentette. A szerzQ nem mulasztotta el alaposan körülhatárolni az általa vizsgálni kívánt 
csoportot, ezért kijelentette, hogy nem az értelmiség, hanem kifejezetten a diplomások 
érdeklik. Az „értelmiség” fogalma napjainkra átalakult, hiszen a két világháború közötti 
Magyarországon a kifejezés az érettségivel rendelkezQket jelentette. A kutatás meghatá-
rozott keretek mentén zajlott le: elsQ körben alkalmazásukat tekintve három csoportba 
lettek osztva a diplomával rendelkezQk (közalkalmazott, magánalkalmazott, szabad pá-
lyán tevékenykedQ), majd ezt követQen a fizetéseket meghatározó törvények és a rendelt 
illetmények lettek megvizsgálva. 

A nyert eredmények közül érdemes párat szemrevételezni: az egyetemi tanárok fizetése 
nyolcszáz és ezerkétszáz pengQ között mozgott, amely összeg megfelelt egy minisztériumi 
vezetQ, például egy államtitkár fizetésének. Ennél nagyobb figyelmet érdemel az össze-
hasonlítás, hogy egy kezdQ gyakornok fizetése kétszáz pengQ körüli, a legjobban fizetett 
fémipari szakmunkás fizetése pedig maximum ugyanennyi lehetett. A magánalkalmazot-
tak és a szabad pályán tevékenykedQk helyzetérQl adathiány végett nem túl sokat tudunk, 
messzemenQ következtetések levonása éppen ezért nem szerencsés. Mindazonáltal nem 
elhanyagolható a felismerés, hogy a két világháború közötti Magyarországon friss diplo-
mával rendelkezQ fiatalok és mai kollégáik mennyire hasonló helyzettel találták szembe 
magukat. Ezek az adatok a fennálló rendszer sajátosságaira és a diplomások érvényesülési 
kereteinek változásának vagy éppen változatlanságának kutatására lehet kiindulási alap.

A második tanulmány „A magyarországi polgári korszakbeli országos elitek empirikus 
kutatásának historikumához (Történeti elitvizsgálatok az ELTE Szociológiai Tanszéke 
szervezésében 1978-tól)” nem másról szól, mint az 1978-ban elindult nagy elittörténeti 
kutatások h_ rekonstrukciójáról. A szerzQ a tQle megszokott pontossággal az elQzQ tanul-
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mányban követett módszerhez hasonlóan itt is körbehatárolta a csoportot, amely a vizs-
gálatok középpontjában állt, ez pedig kifejezetten az országos elit volt, mellQzve a helyi 
vagy a községi elitet. Egy kutatástörténeti rekonstrukció nem is kezdQdhetne mással, mint 
a keretek bemutatásával, így 1978 és kontextusai, illetve a kutatásban jelentQs szerepet 
játszott személyek, Huszár Tibor és Némedi Dénes munkásságának részletezésével. A 
kutatás kiindulópontjának egyik problémáját az jelentette, hogy mi is az elit fogalma, 
hogyan lehetne egyáltalán körülhatárolni az elitet? Végül Némedivel közösen úgy hatá-
rozták meg a fogalmat, hogy: azon személyek csoportja, akik össztársadalmi következ-
ményekkel bíró döntéseket hozhatnak, mert formálisan meghatározott uralmi pozíciókat 
töltenek be a társadalmi szervezetek vagy intézmények élén. Az eliten belül kialakított 
négy kategória (gazdasági, katonai, egyházi és tudás) közül a továbbiakban a tudáselittel 
foglalkoztak, de mindenekelQtt szükséges volt ez esetben is egy fogalmi tisztázás, ame-
lyet végül a következQvel oldottak meg: a tudáselit tagjai azok, akik a tudást termelQ és 
elosztó intézményeknek a tagjai. Az így megszületett halmazon belül újabb csoportokat 
alakítottak ki professziók szerint: egyházi, tudományos, oktatási elit továbbá az egyes ér-
telmiségi hivatások és érdekvédelmi szervek vezetQi, végül pedig a kultúra, m_vészet és a 
tömegkommunikáció elitje. Fontos hozzáf_zni, hogy a kutatás során vizsgált évek a beth-
leni konszolidációt követQ 1926-os és 1927-es, illetve a második világháborút megelQzQ 
utolsó békeévek, 1938 és 1939 voltak. FöltehetQ a kérdés, hogy vajon mennyiben lehet 
az egyes szakmáknak és pozícióknak a tudás elosztásában betöltött szerepét „lemérni”? 
Ennek figyelembe vétele során egyaránt sz_kíthetQ és tágítható a csoport létszáma, és ez 
végsQ soron a kutatás eredményeit is módosíthatja.

A fejezet harmadik tanulmánya szorosan kapcsolódik az elQbbihez. Noha „A tudáselit 
középiskolái – A két világháború közötti tudáselit középszint_ iskoláztatása 1860 és 1890 
között” címet viselQ munkát a szerzQ alapjában véve kommentárokkal ellátott adatköz-
lésnek tekinti, valójában ennél jóval többrQl van szó. A korábban meghatározott tudáselit 
mélyebb vizsgálatának nyomán fölmerült a benne foglalt személyek iskolázottsága tanul-
mányozásának szükségessége. A több mint másfél ezer fQs halmaz rendkívül idQ és ener-
giaigényes földolgozása érdekes tendenciákat hozott napvilágra. A tudáselit elsöprQ több-
sége (mindössze tíz fQt leszámítva) még a történelmi Magyarországon végezte középfokú 
tanulmányait; 86%-uk gimnáziumokban tanult; túlnyomó többségük 1866 és 1890 között 
született, ebbQl kifolyólag a századfordulón és az azt követQ években jártak iskolákba. Az 
elit által kijárt iskolák között ily módon rangsort lehet fölállítani, amelyben nem meglepQ 
módon az elitgimnáziumok Budapesten bukkantak fel. ElsQ helyen a Budapesti Piarista 
Gimnázium, majd második helyen a Budapesti Királyi Egyetemi Katolikus Gimnázium 
állt. A vidéki iskolák közül elQkelQ helyet tölt be a tabellán a Kolozsvári Református 
Kollégium, a Pécsi Ciszterci FQgimnázium és a soproni evangélikus líceum. Talán a 
legszembet_nQbb adat, hogy a fQvárosi reformátusság kisebbségi helyzete ellenére fölül-
reprezentált az elitkibocsátásban. Ennek hangsúlyos mivoltát tovább fokozza, hogy az 
iskolák rangsorában az elsQ ötven százaléknak közel a fele katolikus fenntartású volt.

„A két világháború közötti egyetemi tanárok rekrutációja és a középrétegek hierar-
chiája a társadalmi rangcímrendszer szerint a dualizmuskori Magyarországon” egyenes 
folytatása a két korábbi kutatásnak. A több évig tartó aprólékos vizsgálatok során szem-
bet_nQ eredményeket kaptak a tudáselit összetételérQl, ugyanis több mint egyharmadát az 
egyetemi tanárok tették ki. JelentQs részük a Magyar Tudományos Akadémia, illetve más 
„tudáselosztó” intézmények tagjai voltak, ezért a legmeghatározóbb szerepet töltötték 
be a tudáselit kategórián belül, így kínálkozott, hogy velük folytassák a vizsgálatokat. A 
valamivel több mint ötszáz fQs csoportot különbözQ szempontok alapján vették górcsQ 
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alá. Kinevezésüket tekintve három nagyobb alcsoportot alkothattak: elsQként azok a pro-
fesszorok, akik tisztségüket még Ferenc József királytól kapták, másodikként azok, akik 
Klebelsberg Kuno, harmadikként pedig azok, akik Hóman Bálint kultuszminisztersége 
alatt lettek egyetemi tanárokká. Születési eloszlásukat idQrendben tekintve a legidQsebb 
professzor a szabadságharc kitörése elQtt két évvel, a legfiatalabb pedig az elsQ világhá-
ború kitörésének évében született. A születési évek további vizsgálata és a helyek területi 
megoszlásának értelmezésébQl kiviláglik, hogy hat fQ kivételével mind a trianoni béke-
diktátum megkötése elQtt jöttek világra, viszont csak 59%-uk a történelmi Magyarország 
területén. Az egyetemi tanárok vallási megoszlása további érdekességeket mutat. Az 
arányokat tekintve a nagyobbtól a kisebb felé haladva a katolikus, református, evangéli-
kus, unitárius, izraelita sorrend állítható föl, ezek közül az evangélikusok aránya volt a 
legnagyobb (17%) az ország akkori lakosságának vallási megoszlásához viszonyítva (kb. 
8%). A kutatás következQ lépcsQjét az elitek családi hátterének felderítése jelentette és 
elsQsorban az elitcsemetéket fölnevelt apáknak a társadalmi hierarchiában elfoglalt po-
zícióit igyekeztek meghatározni. Ehhez a nem egyszer_ feladathoz a korabeli társadalmi 
rangcímeket vették igénybe, mint olyan valós indikátorként ható jelzQket, amelyek a tár-
sadalmi státusz kifejezQi voltak. A szerzQ gondosan fölhívta a figyelmet arra, hogy noha a 
polgári korszakban használt hivatali rangcímek erQteljesen meghatározó jelleggel bírtak, 
mégis, kialakulásukat tekintve jóval korábbra kell visszanyúlnunk, ez pedig a nemesi vár-
megye létrejöttének idQszaka. A hivatali hierarchia szerint a megszólítások a magasabb 
tisztségtQl az alacsonyabbig így hangzottak: méltóságos, nagyságos, tekintetes, nemze-
tes, és tisztelt. A polgári átalakulás nyomán kiváltságok eltöröltettek, mégis, a hivatali 
tisztségek miatt az archaikusabb berendezkedést idézQ megszólítások továbböröklQdtek, 
és mindezeken túl fizetési osztályok is kapcsolódtak hozzájuk. Érdekes ellentmondások 
származhattak a különbözQ esetekbQl, hiszen az arisztokratáknak kijáró méltóságos meg-
szólítás egyben a felsQ hivatali vezetés tagjára is vonatkozhatott.

Az apák életének vizsgálatakor azoknak az éveknek a felderítésére törekedtek, amikor 
az elitcsemete megszületett, illetve amikor az a tizennegyedik és huszonharmadik életévei 
között járt. Ennek eredményeként elmondható, hogy az apák többsége az elsQ négy fizetési 
osztályba tartozott bele, és többségük a tekintetes címet viselte, s a több mint félezer profesz-
szorból körülbelül 35%-nak nemesi címmel bírt az apja. „A prozopográfiai módszerek lehe-
tQségei a társadalmi nagycsoportok történeti kutatásában” címet viselQ tanulmány mintegy 
záróakkordként a fejezet végét jelenti, összefoglalva a legfontosabb módszertani sajátossá-
gokat és problémákat, amelyek általánosan jellemzQek a prozopográfiai vizsgálatokra. 

Az öt tanulmányból álló Felekezet és etnikum – iskola és asszimiláció címet viselQ közép-
sQ fejezet két fQ tematika köré szervezQdik. Az elsQ két tanulmány egy-egy kritikai írás, 
a másik három egy régió, Sáros vármegye nyelvi és etnikai változásait ismerteti, különös 
tekintettel az iskoláztatás és az asszimiláció kapcsolatára. Az „Ellenreformáció – termé-
szetes szaporulat – vándormozgalmak” egy korábbi tanulmány megállapításaihoz intézett 
észrevételeket tartalmazza. A kritikával illetett tanulmány a 18. századi Dunántúl felekezeti 
szerkezetváltozásaival foglalkozik. Az eredmények részben egy 19. századi forrásból, rész-
ben pedig a tanulmány szerzQjének saját számításaiból és következtetéseibQl születtek meg. 
Legfontosabb tételei a következQk voltak: A Dunántúl lakosságának felekezeti változása fo-
lyamatosan zajlott, a 18. században nagyobb vehemenciával, mint a 19. században. A kato-
likusok erQteljes térnyerése a protestánsok ellenében voltaképpen egyetlen fQ tényezQ miatt 
következhetett be, ez pedig a természetes szaporulat eltolódása az elQbbiek javára. A szerzQ 
elismeri, hogy ezt a folyamatot az ellenreformáció törekvései, erQszakos megnyilvánulásai 
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illetve a telepítések befolyásolták, viszont a természetes szaporulathoz képest nem jelentQs 
mértékben. Kovács I. Gábor nemcsak a szerzQ állításait vette vizsgálat alá, hanem egyben 
megtette a szükséges forráskritikai észrevételeket és utánajárt az egyes következtetések 
gyökereinek, vagyis a számításoknak és alkalmazott módszereknek. VégsQ soron határozott 
és pontos érvekkel cáfolta a tanulmányban olvasható megállapításokat, és ezekkel kapcso-
latban megfogalmazta a módszertani tévedéseket is.

A második kritikai tanulmány a „»Törzsökös« és »asszimilált magyarok«, »keresztény 
allogének« és »zsidók« a dualizmuskori Magyarországon”, amely témáját tekintve ugyan 
különbözik az elQbbitQl, ám abból a szempontból, hogy milyen módszereket illet kritiká-
val a szerzQ, nagyon is hasonlít az elQzQ esethez. A Kovács I. Gábor által megvizsgált ta-
nulmány a dualizmus kori értelmiség utánpótlását kutatta. A szerzQ módszerei, noha nem 
minden esetben nevezhetQek a tudományosság színvonalán állónak, alapvetQen a közép- 
és felsQfokú oktatási intézmények etnikai viszonyainak feltérképezésére irányultak. A ku-
tatás végsQ soron azt a megállapítást eredményezte, hogy a szerzQje által „törzsökösnek” 
nevezett magyar értelmiség a századfordulóra totális deficitbe jutott. A névelemzések és 
a nyelvismeretre vonatkozó korabeli – korántsem egyértelm_ – kérdésekre adott vála-
szokból megalkotott tabellák alapján a középiskolai diákság körében rendkívül alacsony 
a keresztény magyarok aránya, akiket aztán tovább osztott a már említett törzsökös és asz-
szimilált magyarokra. Kovács I. Gábor részletesen megvizsgálta a tanulmány szerzQjének 
módszereit, és ugyan a tudományosság szintjét el nem érQ módszereket nem méltatta, a 
többivel kapcsolatban megtette a szükséges kritikákat. Problémaként merült fel a „törzsö-
kös” kifejezés értelmezése, továbbá az, hogy kissé elhamarkodott a nyelvismeret alapján 
a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozólag egyértelm_ kijelentéseket megtenni. Kovács I. 
Gábor az észrevételek mellett egy lehetséges magyarázatot és biztonságosabb értelmezési 
lehetQséget vetített elQre a statisztikai táblák érdembeli felhasználásával kapcsolatban.

A „Sáros megye nyelvi viszonyai 1880–1910”, „A tanítási nyelv sáros megye népisko-
láiban” és „A nyelvi asszimiláció ösvényei” címeket viselQ három m_ egymásra épülve 
egy esettanulmányt alkot. A szerzQ célja az anyanyelvi és nyelvismereti viszonyok leírása 
és elemzése volt, ehhez a megye vallási és nemzetiségi megoszlásáról készült statisztikai 
felméréseket vette elsQsorban igénybe. Sáros megye etnikai viszonyainak alakulása több 
mint figyelemre méltó, hiszen a századfordulót megelQzQ két és az azt követQ elsQ évti-
zedben a magyar lakosság számaránya a 2,6%-ról 10%-ra nQtt, az abszolút többségben lé-
vQ szlovákság számaránya pedig a 70,8%-ról 58,7%-ra csökkent. Ennek okaiba enged be-
pillantást a szerzQ kutatása. A számarányok változása nem csupán annak felt_nQ mértéke 
miatt érdekes, hanem egyben azért is, mert a kisebbségnek a többségbe való beolvadása 
a magyarság esetében nem történt meg, ellenben a sárosi ruténsággal. A megye nemzeti-
ségi viszonyainak változása több okból fakadt. MindenekelQtt általános volt a nehezebb 
körülmények között élQ szlovákság kivándorlása, az észak-kelet felQl érkezQ zsidóság, 
továbbá a déli irányból érkezQ magyarság bevándorlása. A zsidóságnak a magyarságba 
történt asszimilálódása a közös városi élettérrel és a könnyebb boldogulás lehetQségével 
egyaránt magyarázható, a szlovákság kivándorlása vagy elmagyarosodása pedig szintén 
a magyar etnikum arányait erQsítette. A megye lakosságának vallási megoszlása további 
érdekességeket rejt magában. A szlovák és rutén lakosság közötti etnikai határ rendkívül 
szabdalt, és több helyen összemosódott, ennek következtében az egyes dialektusok között 
átmenet alakult ki. A rutén identitás (a szerzQ definíciója szerint a görög katolikus vallású 
orosz) elsQdleges fenntartója a görög katolikus egyház volt. A rutén lakosság számára a 
szlovákká válás a nyelvi különbségek csekély mivoltából adódóan nem jelentett prob-
lémát, és ennek a társadalmi presztízs szempontjából kedvezQ hatásai voltak. A rutének 
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asszimilációja a görög katolikus vallásúak arányának megnövekedését eredményezte a 
szlovákságon belül. A migrációs folyamatokon túl az oktatási rendszerben lezajlott válto-
zások is jelentQsen hozzájárultak a nemzetiségi viszonyok megváltozásához. Sáros megye 
legnagyobb iskolafenntartói a görög katolikus és az evangélikus egyház voltak, amelyek 
oktatási nyelvüket tekintve több típust alkottak. Rájuk nézve a Lex Apponyi legfontosabb 
következménye az volt, hogy az iskolákat választás elé állították, ugyanis egy sajátosan 
értelmezett paragrafus szerint meg kellett szüntetni a kéttannyelv_ iskolákat. Ráadásul a 
fent említett törvény idején egy fiatalosabb, korábban magyar képzésben részesült tanítói 
kar kezdte meg munkáját, amelynek identitása már alapjaiban véve meghatározó erQvel 
bírt. 1904-ben a megye 245 népiskolájából 177 szlovák–magyar vagy rutén–magyar nyel-
veken folytatta az oktatást, viszont 1910-re 241 iskola magyar oktatási nyelv_vé vált. Az 
iskolák vezetQsége és a tanító kar ekkorra már magyar identitással bírt, emiatt hozhatták 
meg az ilyen mérték_ változásokat elQidézQ döntéseket, de a tudatos magyar oktatási po-
litika és az ebbQl következett reform, a társadalmi emelkedés és érvényesülés tágabb tere, 
a presztízs egyaránt befolyásolták az asszimiláció folyamatát. 

A Kalendáriumok és a paraszti kultúra a harmadik és egyben utolsó fejezet címe, amelyet 
a kötet tartalmaz. „A kalendárium szerepe az új értékek bevezetésében a magyar paraszt-
ság körében a 19. században” alapvetQen a polgári átalakulást megelQzQ berendezkedés 
„hagyományosnak” tekinthetQ értékei és az azt felváltani igyekvQ, „új” polgári minták 
közötti különbségeket igyekszik bemutatni, történetesen a kalendáriumoknak ebben a 
folyamatban betöltött szerepére fókuszálva. Kovács I. Gábor ismerteti a kalendáriumok 
eredetét és fQbb irányelveinek változásait egészen azok kialakulásától kezdve, majd be-
mutatja, hogy a 19. század derekán milyen rovatokat tartalmaztak. Az alapvetQ változás a 
kalendáriumok szemléletmódjában az embernek a világgal fennálló viszonyában állt be. 
A paraszti mentalitásban kulcsszerepet betöltQ transzcendens világgal való kapcsolat és a 
társadalmi berendezkedésbQl fakadó évszázados állandóság és változtathatatlanság a két 
legfQbb tényezQ, amelyet a polgári társadalom világképe részben fölborít, de ugyanakkor 
lehetQségeket is kínál helyette. Ennél fogva a hagyományos szemléletre oly jellemzQ be-
letörQdést az ember saját helyzetébe és sorsába felváltja az önmegvalósító és önmagán 
segíteni és túllépni képes ember üzleties képe. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy 
paraszti mentalitásra jellemzQ takarékosság és a munka szeretete, illetve tisztelete meg-
található a polgári értékek között is, viszont ameddig az elQbbiben a bQség és gazdagság 
Isten áldásaként van számon tartva, addig utóbbiban a kemény és szorgalmas munka 
gyümölcseként. Természetesen a két szemléletmód nem zárja ki egymást, tökéletesen 
megférnek egymás mellett.

A fejezet második tanulmánya („Kossuth alakja a Bucsánszky Alajos – Rózsa Kálmán-
féle populáris kiadó naptáraiban a szabadságharctól az elsQ világháborúig”) a népi hagyo-
mányban Kossuth Lajos esetenként már mitikus és földöntúli tulajdonságokkal fölruházott 
alakja forrásának felderítésére igyekszik, és ezt a kalendáriumok történetein keresztül vég-
zi el. A kérdés valójában az, hogy kik vitték véghez Kossuth alakjának megformázását? 
A 19. század közepi Magyarországon a legnagyobb kalendárium-vállalkozó Bucsánszky 
Alajos néven volt ismert, aki természetesen az üzleti célokat tekintette elsQdlegesnek. 
A Bach-korszak alatt – a hivatalos politikai krédót követve – nem is került nyomtatásba 
Kossuth személye, ellenben a kiegyezést követQen megnQtt azon kalendáriumok száma, 
amelyek komoly hangsúlyt fektettek az emigráns hQskultuszának kialakításában. Kovács 
I. Gábor a kultusz egyik legfontosabb megteremtQjét véli felfedezni a Nagy Képes Naptár 
szerzQje mögött, az álnéven Tatár Péterként publikáló Medve Imre személyében. 
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A „Kalendáriumolvasó parasztok a 20. század elsQ évtizedeiben” több adatot hoz arra 
nézve, hogy a nyomtatvány eme formája milyen fontos szerepet töltött be a gyermekek vi-
lágnézetének orientálásában. Az egyre nagyobb mennyiségben megjelent kalendáriumok 
még szélesebb társadalmi közegben való elterjedéséhez az illetékbélyeg eltörlése nyo-
mán bekövetkezett árcsökkenés is jelentQsen hozzájárult. A Bucsánszkyból kinQtt Rózsa 
Kálmán és neje-féle vállalkozás mellett a korszakban már hasonló súllyal jelent meg a 
Mehner Vilmos-féle vállalat. Munkáik lecsapódása a paraszti mentalitásban a romantikus 
történelmi és nemzeti szemlélet megjelenése lett.

„A két világháború közötti magyar kalendáriumirodalom szerepe a paraszti mentalitás 
változásában” hasonlóan az elQbbiekhez, a réginek titulált és hagyományosnak nevezhetQ 
értékek és az új, polgári értékvilágból elsQ körben átsz_rQdQ vállalkozási kedv és arra való 
buzdítás kölcsönhatásait és változásait szemléli a népszer_ kalendáriumok tükrében. A ka-
lendáriumok által fölvállalt eszmei irányvonalak is kezdtek eltávolodni egymástól, ennek 
alapján három csoportot lehet kialakítani: a „régi” Bucsánszky–Mehner-féle kalendáriu-
mok, az agrárius szervezetek naptárai, és az egyházak, vallásos szervezetek kiadványai. 
Az agrárius szervek kiadványai jelentették a legnagyobb újítást és talán a legnagyobb 
hatással is voltak a paraszti társadalom mentalitására, hiszen értették a megcélzott társa-
dalmi közeg nyelvezetét. KiemelkedQ jelentQséggel bírt a Hangya-naptár, amely a ’30-as 
években a legnagyobb eladott példányszámmal rendelkezett. Hasábjainak és a hirdetései-
nek több mint a felét a gazdasági szaktudás és tanulás, az újításra, a befektetésre való ösz-
tönzés, a gyakorlati tanácsadás tette ki. Összességébe véve a fejezet egy nagyon jó átte-
kintést ad a kalendáriumok által képviselt eszmei irányadásairól, ugyanakkor kérdéses és 
további vizsgálatra szorul, hogy ennek mekkora volt ténylegesen a tudatformáló szerepe. 

A bemutatott tanulmánykötet több évtizednyi tudományos munka keresztmetszeteként 
is felfogható. Akár a történeti elitkutatásról szóló tanulmányokat vesszük sorra, akár az 
oktatás és a nemzetiségi viszonyok változásainak kapcsolatát tekintjük meg, egy több 
oldalról is megalapozott, magas színvonalon kimunkált és jelentQs eredményeket fel-
sorakoztató m_vel találjuk szembe magunkat. A statisztikai adatokból nyert táblákkal 
bQségesen ellátott tanulmányok nemcsak az ellenQrizhetQséget, hanem a hitelességet is 
erQsítik az olvasóban, továbbá a megfelelQ forráskritika elvégzésérQl tanúskodó közlések 
a megbízható következtetések levonását is lehetQvé teszik. A három nagy kutatási irány 
– a kutatási témák évtizedes hagyományai és a vizsgált korszakok miatt – fontos helyet 
foglal el a magyar szociológiában.

(Kovács I. Gábor: Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok. Társadalom- és kultúratör-
téneti tanulmányok. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2011, 447 p.)


