
Szako lczay Á rp á d :  

MOBILITÁS ÉS ÉRTÉKRENDSZEREK

A társadalmi mobilitás egy, Magyarországon eddig kevéssé vizsgált oldalát, 
az értékrendszerrel való összekapcsolódását vettük szemügyre. Felhasználtuk 
ehhez a Milton Rokeah által kifejlesztett értéktesztet, ill. ennek egy 765 elemű 
reprezentatív minta alapján nyert eredményeit. Az elemzés empirikus adatai a 
Hankiss Elemér, Manchin Róbert és Füstös László által végzett „Életmód, élet
minőség, értékrendszer” vizsgálatsorozatból származnak. Az itt folyó műhely
munka keretében készült ez az írás is, mely a vizsgálat eddigi eredményeire tá
maszkodik.

Rokeach 18 cél és 18 eszközértékét választott ki. Gondolatmenete arra 
épült, hogy a számos lehetséges vezérlő elv közül minden ember számára csak 
néhány bír különös jelentőséggel, ill. hogy az emberek ezeket a vezérlő elveket 
állandóan ütköztetik egymással, ezekhez mérik viselkedésüket, így mindenki 
számára kikristályosodik az értékeknek egy viszonylag stabil hierarchiája. Erre 
kíván rákérdezni az értékek sorbarendezésével. Ez a hierarchia nemcsak a végső, 
célértékeket jellemzi, hanem a hozzájuk vezető eszközértékek, tulajdonságok 
esetében is fennáll.

Az értékek, magatartástípusok összekapcsolódását, ill. korrelációit több sok
változós eljárás (faktorelemzés, klaszterelemzés különböző fajtái) segítségével 
próbáltuk kifejezni, és így kilenc, viszonylag homogén értékcsoport jö tt létre. 
Ezek a következők:

1. „ideológiai” értékek, magatartások — béke, a haza biztonsága, szabadság, 
egyenlőség, fegyelmezett, bátor, önálló. (Ezen értékeket összeköti, hogy távoli 
és globális, össztársadalmi, sőt nemzetközi szintű célokat jelentenek, és nagyon 
kemény magatartás-típusok -  bátor és fegyelmezett — tartoznak hozzájuk, 
ugyanakkor a csoporton belül egy jellegzetes megkülönböztetést is tehetünk: a 
béke, a haza biztonsága és a fegyelmezett, inkább passzív, status quo, a szabad
ság, a bátor és az önálló pedig jóval aktívabb, autonómia-értékek.)

2. „etikus” értékek (a társadalmi célú napi praxis értékei) — társadalmi meg
becsülés, a hasznos munka öröme, önérzet, felelősségteljes, szavahihető;

3. „harmónia” (vagy személyiségcentrikus) értékek — a szépség világa, belső 
harmónia, bölcsesség;

4. „keresztény” értékek — üdvözülés, megbocsájtó, szeretetteljes;
5. hagyományos „kispolgári-közösségi” értékek — engedelmes, tiszta, udva

rias;
6. a „családi boldogság” értékei — a család biztonsága, boldogság, segítőkész;

95



7. „intellektuális” értékek — alkotó szellemű, előítéletmentes, értelmes, logi
kus, hatékony;

8. „hedonista” értékek — barátság, szerelem, érdekes élet, jókedélyű;
9. „anyagi” értékek -  anyagi jólét, kellemes élet, törekvő.
Kérdés, hogyan viszonyulnak a társadalmi mobilitás szerint képezett csopor

tok, rétegek ezekhez az értékekhez, s milyen értékek, értékrendszerek preferá
lása könnyíti meg, s melyeké nehezíti a társadalomban való előrejutást? A kér
désre módszertanilag tökéletes választ természetesen csak panel-mintán lehetne 
adni: egy időpontban (esetleg rövid időközben megismételt vizsgálattal) felmér
ni a pillanatnyi értékrendet, és 10—20 év múlva megállapítani, hogy milyen ér
tékek választói kerültek ténylegesen előbbre a társadalmi ranglétrán. Egyedül a 
jelenlegi adatok ehhez nem elegendőek. így csak a társadalmi mobilitás és az ér
tékválasztások párhuzamos végigkövetésére van mód, ok-okozati kapcsolatokat 
bizonyítani nem lehet — ezekről csak feltételezéseink lehetnek.

Meg kell különböztetnünk kétféle mobilitást: egy települések — tanya, falu 
és város — közötti mozgást, és az apáéhoz viszonyított iskolai végzettséget. Ez
úttal csak az utóbbit vesszük tekintetbe.

MOBILITÁSI CSOPORTOK ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT

csoport az apa iskolaévei saját iskolaévek elemszám

1 0 -4 0 - 4 33
2 0 -4 5 -8 91
3 0 -4 9-11 36
4 0 ^ 1 2 - 36
5 5-8 0 -4 26
6 5-8

OO1yn 164
7 5 -7 9-11 85
8 8 - 9-11 15
9

OO1yn 12-15 90
10 C/1 1 00 1 6 - 49
11 legalább középisk. O OO 27
12 szakmunkás biz. 9-11 29
13 szakmunkás biz. 12- 29
14 legalább középisk. 12-15 27
15 legalább középisk. 16- 28

Az utóbbi évtizedekben az átlagos iskolai végzettség jelentősen megnőtt, a 
középfokú oktatás a tanulókorúak több mint felére kiterjedt. Míg 40—50 évvel
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ezelőtt az érettségi bizonyítvány megszerzése biztosította a kulturális „elitbe” 
kerülést, ma ehhez általában egyetemi diplomára van szükség. Ezért felfelé mo
bilnak azokat a rétegeket tekintjük, amelyek:

1. nagyon alulról kerültek középre (3. csoport)
2. nagyon alulról kerültek az elitbe, vagy legalábbis annak közelébe (4. cso

port)
3. középszintről felkerültek az eütbe (10. csoport)

(Középrétegbe soroljuk az 5—8 évet végzett szülőket, ill. a ma 9—15 évet vég
zetteket.)

Lefelé mobilak, akik:
1. középről kerültek nagyon alulra (5. csoport)
2. az elitből, vagy annak közeléből kerültek alulra (11. csoport)
3. az elitből kerültek középre (14. csoport).

Ha a különböző iskolai végzettségűek választott értékeinek korrelációját, ill. 
az értékrendek általános irányát egy sokdimenziós skálázási módszerrel 
(MINISSA) letérképezzük, a következő általános tendenciát figyelhetjük meg:

1. Az alacsony képzettségű rétegek értékrendjében a „keresztény” , ill. felhal
mozó ,.kispolgári” értékek dominálnak, és különösen háttérbe szorulnak az 
„intellektuális”, „hedonista” és „harmónia- és személyiségcentrikus” értékek.

2. A magas iskolai végzettségű csoportok az „ideológiai”, intellektuális” és 
„etikai” értékeket preferálják szemben a „hagyományos kispolgári-közösségi” 
értékekkel.

3. A közepes végzettségűek az előbbiek közötti átmenetet mutatják értékvá
lasztásaikban.

4. Az apa alacsony vagy magas képzettsége gyengíti, ill. erősíti a fenti tenden
ciákat. (Pl. Az immobil „elit” csoport kifejezetten az intellektuális” értéke
ket preferálja, és a „hagyományos közösségi” értékekkel együtt az ideológiai” 
és ,anyagi” értékeknek is kevés jelentőséget tulajdonít. Viszont más rétegekhez 
képest itt megnő a , .hedonista” és a „harmónia és személyiség centrikus” érté
kek súlya.)

5. A minta szerint társadalmunk uralkodó értékei inkább racionális, felhalmo
zó „protestáns” ill. ideologikus” típusúak, míg a „hedonista” és a .harmónia 
és személyiségcentrikus” értékek mindenütt a sor végén vannak.

Többet mond azonban az egyes értékcsoportok választottsága az egyes mobi
litási rétegek szerint, vagyis a fentiek finomítása.

A kilenc értékcsoport közül ötnél egyértelműen a válaszoló jelenlegi helyzete 
határozza meg a választást. Az intellektuális” értékeket a magas végzettségűek, 
a „kispolgári”, „keresztény”, ,.anyagi” és „családi” értékeket pedig az alacsony 
végzettségűek helyezték az összmintára jellemző átlag fölé. De a mobil csopor
toknál még itt is ki lehetett mutatni néhány érdekességet. A lefelé mozgó réte
geknél az intellektuális” értékek kicsit fontosabbak, a „kispolgáriak” pedig
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kevésbé fontosak, mint a hasonló helyzetű nem mobil rétegeknél, ami a maguk
kal hozott értékrend bizonyos befolyására utal. A pragmatikus, aktív ,.alkotó 
szellemű” , „hatékony”-  kifejezetten a felfelé mobil rétegek értéke. Számukra a 
nem ,.haszonelvű” intellektuális érték — az „előítéletmentes” — a legkevésbé 
fontos. Éppen fordítva, mint a lejjebb került rétegek esetében, ahol az „előíté
letmentesség” kompenzációs szerepet tölt be és az intellektuális értékek közül 
a legfontosabb marad, míg az „alkotó szellemű” és a „hatékony” itt az összes 
ma alacsony státuszú csoport átlagánál is hátrább kerül. Az egyetlen kivétel az 
a réteg, amely eleve alacsony helyzetből került még lejjebb (5. csoport). Erősen 
hasonult az immobil alacsony végzettségűek értékrendjéhez, átvette annak 
pragmatikus, anyagi irányultságát és viszonylag magasra értékeli a „hatékony- 
ság”-ot és az „alkotó szellem”-et. A „keresztény” és az „anyagi” értékeknél ér
dekes, hogy a középről induló, szélső-irányokba mozgó rétegek milyen élesen 
eltérő értékrendeket vallanak magukénak: akiknek az apja csak az általános is
kola felső tagozatáig jutott, de ők maguk felsőfokú diplomát szereztek, nagyon 
kevéssé választják; akik viszont ilyen indulással legfeljebb négy osztályt végez
tek el, kiemelkedően fontosnak tartják ezeket.

Az „ideológiai” és „etikus” értékeket a felfelé mobil csoportok erősen átlag 
felett, a lefelé mobilak erősen átlag alatt választották. Ez nem pusztán a mobili
tás révén elért jobb pozíció, hanem kifejezetten a felfelé mobilitás függvénye, 
hiszen az eleve jobb helyzetben levőkre általában nem jellemző, hogy ezeket 
különösen fontosnak tartanák. A végig az elitben lévő réteg (15. csoport) kife
jezetten átlag alatt választja az „ideológiai” értékeket, és bár ők az „etikus” ér
tékeket átlag felett fontosnak tartják, de az ezeket átlag alatt választók között 
ugyanúgy találunk stabilan magas, mint stabilan alacsony helyzetű rétegeket. 
A lényeg: ennél a két csoportnál a nem mobil rétegek átlaga — akár magas, akár 
alacsony végzettségűek —, egyaránt az összminta átlaga közelében van. A leír
tak alól csak egy kivétel van: az a réteg (14. csoport), ahová az elitből közép
szintre kerültek tartoznak, átlag felett választja az „ideológiai” értékek csoport
ját. Ha azonban közelebbről vizsgáljuk az idetartozó értékeket, azt látjuk, hogy 
a „béke”, a „haza biztonsága” és a ,fegyelmezett” értékek választottsága csak 
az átlagos, az „egyenlőségé” pedig jóval az átlag alá csúszik, ezzel szemben a 
„szabadság” , az „önállóság” és a „bátorság” kiemelkedően fontos e réteg szá
mára. Úgy tűnik tehát, hogy nem általában az „ideológiai” értékeket tartják 
fontosnak, hanem csak az autonómia-értékeket. Érdemes a mobil rétegeknél 
az autonómia-értékek mozgását külön is megfigyelni, hiszen feltételezni lehet
ne, hogy a régi körből való kitöréshez, az életvitel megváltoztatásához erős in
dividualizmusra, pragmatizmusra és önállóságra van szükség. Az első kettő 
tényleg megvan a felfelé mozgó csoportokban, de a harmadik már hiányzik. 
Sőt az önállóságot a teljes mintánál kevésbé tartják fontosnak. A lefelé mobil 
csoportok viszont bár átlag alatt választják az „ideológiai” értékeket, de fontos
nak tartják, vagy legalábbis átlagosan választják az autonómia-értékeket.
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Az „etikus” értékek közül a „társadalmi megbecsülés” mozog legjobban 
együtt a mobilitással: a felfelé mozgó rétegeknél mindig fontosabb, a lefelé 
mozgóknál pedig kevésbé fontos az átlagosnál. Ez jelzi, hogy a társadalmi stá
tuszveszteség erősen befelé fordítja az egyént, jobban hajlandó elszakadni a tár
sadalomtól, kevésbé ad a kívülről jövő megerősítésre, míg a felemelkedőknél nő 
a „kifelé” irányultság.

Az „ideológiai” és „etikus” értékcsoport mozgására leginkább ellentétes pél
dát a „hedonista” értékek adnak. Két felfelé mozgó csoport választja ezeket át
lag alatt és két lefelé mozgó az átlag felett. (A választást nem lehet egyszerűen 
az alacsony végzettséggel magyarázni, hiszen a magas státuszt elért felfelé moz
gó rétegekkel együtt éppen három nagyon alacsony képzettségű csoport választ
ja ezeket az értékeket átlag alatt.)

Hátra van még egy egészen különösen mozgó értékcsoport, a „harmónia és 
személyiségértékek” . Ezeket a stabilan magas helyzetűek, a lefelé és a felfelé 
mobil rétegek egyaránt nagyon fontosnak tartják bár valószínűleg más-más ok
ból. (így pl. feltehető, hogy a tartósan magas helyzetű rétegeknél már az anyagi 
érvényesülés szükségleteken túli igényeket, a lefelé mobilaknál kompenzációt, 
ill. még otthonról hozott szemléletet, a felfelé emelkedő csoportoknál a küzdel
mek utáni nyugalomvágyat jelent.)
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