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I. Kutatási előzmények és a téma indoklása 

 

1.1 A téma relevanciája 

 

Disszertációm az első generációs diplomások iskolai mobilitással kapcsolatos szubjektív 

tapasztalatait vizsgálja. A mainstream mobilitási kutatások mellett, amelyek főként kérdőíves 

vizsgálatokon alapulnak és a mobilitási rátákat vizsgálják, megjelent egy olyan megközelítés 

is, amely arra fókuszál, hogy hogyan élik meg az emberek a mobilitást (pl. Friedman 2016, 

Gardner et al. 2018, Li 2015, Mallman 2018, Naudet 2018, Reay, 2002, Reay et al. 2009a). Ez 

az irányzat, amely a társadalmi mobilitás szubjektív tapasztalatát állítja középpontba egy 

olyan szociológiához kapcsolódik, amely “elismeri a cselekvők legitim képességét arra, hogy 

igazolják cselekvéseiket és értelmet adjanak azoknak” (Naudet 2018: 14.) Ez a szemlélet a 

narráció módjára koncentrál, amelyben a cselekvők diskurzusokat hoznak létre a 

cselekvéseikről (Naudet 2018).  

A társadalmi mobilitás szubjektív tapasztalatával foglalkozó tanulmányok jellemzően a 

Bourdieu-i elméleti keretre támaszkodnak (ld. pl. Friedman 2016, Mallman 2018, Reay, 2002, 

Reay et al. 2009). A Bourdieu-i elmélet alkalmazása a társadalmi mobilitás vizsgálatára nem 

magától értetődő, mivel Bourdieu nem vett részt olyan kutatásokban, amelyek kifejezetten a 

társadalmi mobilitást elemzik, és gyakran a “reprodukció” és az “öröklés” szociológusának 

tekintik, aki tagadja a mobilitás jelentőségét. Azonban Bourdieu analitikai és módszertani 

eszköztára alkalmazható a mobilitás vizsgálatára. Friedman and Savage (2018: 67.) amellett 

érvel, hogy „Bourdieu érzékenysége az időre és időbeliségre, a felhalmozás iránti 

érdeklődése, a mobilitás kulturális, szubjektív és strukturális elemeinek tekintetbe vétele, 

valamint multidimenzionális megközelítésmódja, nagyon termékeny módot kínál a társadalmi 

mobilitás bemutatására”. 

A disszertáció a Bourdieu-i habitus elméletet alkalmazza, amely lehetővé teszi a mobilitás 

objektív és szubjektív dimenzióinak összekapcsolását, mivel az egyének nem kívülállók a 

mobilitáshoz képest, tehát a mobilitás nem megtörténik, vagy nem történik meg az 

emberekkel, hanem „…a mobilitás valójában az emberekben rejlik: akik ezt napi szinten 

megtapasztalják.” (Friedman – Savage 2018: 76.). A habitus elmélet alkalmazásával 

megragadhatóak „…azok a módok, ahogy a társadalmi világ inkorporálódik a társadalmi 

cselekvők fizikai és mentális diszpozícióiba – mondhatjuk az énükbe” (Lawler – Payne 2018: 

2-3.) A habitusban benne rejlik a (változó) társadalmi körülményekhez való alkalmazkodás. A 



társadalmi valóság „kétszeresen létezik... a dolgokban és az elmékben, a habitusban és a 

mezőben, az ágenseken kívül és belül" (Bourdieu – Wacquant 2002: 127.). 

Lawler és Payne (2018: 2) kiemelik, hogy “ az osztály újabb konceptualizálásai, a Bourdieu-i 

tőke, kultúra és habitus fogalmak segítségével, új irányokat kínálhatnak a mobilitás 

kimenetelének vizsgálatára”. Ennek tanulmányozásához a mobilitás kutatásokat szükséges 

kiterjeszteni részletes, kis-léptékű, kvalitatív vizsgálatokkal, amelyek felfedik a mobilitási 

pályák, folyamatok és következmények komplexitását, és amelyekben megvan a potenciál a 

párhuzamos területekkel – mint pl. a társadalmi identitás, gender, életutak, családi 

kapcsolatok, közösségi dinamikák, foglalkoztatás és migráció – való kapcsolódások 

létrehozására. A mobilitás személyes narratíváinak vizsgálata az elemzés új szintjét kínálja, 

amely megmutatja azoknak a társadalmi folyamatoknak a részleteit, komplexitását és 

változatosságát, amelyek a mobilitási ráták mögött meghúzódnak, valamint segítenek 

megérteni, hogy különböző társadalmi csoportok hogyan élik meg a társadalmi mobilitást 

(Lawler – Payne 2018). 

A közbeszédben gyakran tekintik a felfelé mobilitást úgy, mint egy egyértelműen progresszív 

erő és a társadalom célja, ami kétségtelenül előnyös az egyén számára (Friedman 2016, 

Lawler – Payne 2018, Naudet 2018, Payne 2017). Azonban egy kutatási irány szerint (pl. 

Abrahams – Ingram 2016, Cole – Omari 2003, Friedman 2016, Hochschild 2003), amely 

Sorokin disszociatív tézisétől (1959) eredeztethető, a felfelé mobilitás az egyének szintjén 

bonyolultabb annál, mintsem hogy egyszerűen pozitív jelenségnek tekintsük (Lawler – Payne 

2018, Naudet 2018). Ezek a tanulmányok arra hívják fel a figyelmet, hogy a felfelé mobilitás 

– vagyis egy osztály elhagyása és egy másikhoz való csatlakozás – költségekkel jár a 

pszichológiai jóllét szempontjából. Néhány szerző (Naudet 2018, Abrahams – Ingram 2016) 

pedig arra fókuszál, hogy a társadalmi mobilitást megtapasztaló emberek hogyan próbálják 

csökkenteni a feszültséget a származási és az érkezési csoportjuk között.  

Disszertációm azt vizsgálja, hogy milyen körülmények között jár együtt az első generációs 

diplomások felfelé mobilitása pszichológiai és érzelmi költségekkel – vagyis, okozza a 

habitus (ideiglenes vagy tartós) destabilizálódását. Továbbá, azt igyekszik feltárni, hogy az 

első generációs roma diplomások hogyan adnak értelmet a mobilitási pályájuknak. Vagyis, a 

dolgozatom a felfelé mobilitás szubjektív tapasztalatát vizsgálja és igyekszik feltárni az 

etnicitás és az osztály interszekciójának hatását. Csupán néhány olyan tanulmány (e.g. Durst – 

Bereményi 2021, Cole – Omari 2003, Hochschild 2003, Naudet 2018, Reay et al. 2001, 

Shahrokni 2015, 2018) készült, amely stigmatizált kisebbségek felfelé mobilitási tapasztalatát 

vizsgálja. Továbbá, számos tanulmány mintája főiskolai és egyetemi hallgatókra korlátozódik, 



miközben jelen kutatás a felsőoktatás utáni szakaszra koncentrál, ami lehetővé teszi a 

mobilitás tényleges kimeneteleinek vizsgálatát.  

 

1.2 Elméleti háttér 

 

Az elmúlt évtizedekben egy új megközelítés jelent meg a brit szociológiában, amely a 

társadalmi mobilitás szubjektív tapasztalatát vizsgálja, és elsősorban Bourdieu munkája által 

inspirált. Ez az irányzat főként a habitus elméletre támaszkodik, különösen a habitus clivé 

koncepciójára. E megközelítés első munkáit Reay (1997b), Lawler (1999), Horvat és Antonio 

(1999), valamint Bland (2004) készítették. Az elmúlt években egyre növekvő számú 

tanulmány (pl. Reay et al. 2009a, 2009b, Ingram 2011, Abrahams – Ingram 2013, Lee – 

Kramer 2013, Friedman 2013, 2016, Lehmann 2014, Shahrokni 2015, 2018, 2019, Reay 

2015, Naudet 2018,) támaszkodik a Bourdieu-i elméleti keretre a társadalmi mobilitás 

szubjektív dimenzióinak vizsgálata során. E kutatási irány egyik fontos könyvét, Bourdieu: 

The Next Generation. The development of Bourdieu’s intellectual heritage in contemporary 

UK sociology címmel, a Brit Szociológiai Társaság Bourdieu-vel foglalkozó csoportja hozta 

létre 2016-ban. A könyv számos fejezete (Burke 2016, Morrin 2016, Ingram – Abrahams 

2016) a Bourdieu-i elméletet alkalmazza a társadalmi mobilitás egyéni tapasztalátának 

vizsgálatára. 2018-ban egy másik könyv, Social Mobility for the 21st Century címmel, is 

megjelent, amely ennek a kutatási iránynak további fontos tanulmányait (Mallman 2018, 

Gardner et al. 2018, Friedman – Savage 2018) közli. A könyv szerkesztői (Lawler – Payne 

2018) amellett érvelnek, hogy a Bourdieu-i tőke, kultúra és habitus fogalom alkalmazása 

hozzájárulhat a társadalmi mobilitás jobb megértéséhez.  

A mobilitás nem központi téma Bourdieu szociológiájában, és általában inkább a 

„reprodukció” és az „öröklés”, nem pedig a “változás” kutatójának tekintik, ami felveti a 

kérdést, hogy miért forduljunk a Bourdieu-i habitus koncepcióhoz, amikor a társadalmi 

mobilitás egyénekre gyakorolt hatását vizsgáljuk. A szociológiai kutatás a foglalkozások 

(vagyis az osztályok) segítségével konceptualizálja a mobilitást. Ez a megközelítés figyelmen 

kívül hagyja a korábbi adottságokat, amelyek az egyének karrierpályájára hatással vannak, 

valamint azt, ahogyan ezek a felhalmozott erőforrások olyan kényszerekként működnek, 

amelyek strukturálják a jelenlegi és jövőbeli cselekvési lehetőségeket. E komplexitás 

megragadására alkalmas a Bourdieu-i habitus elmélet. Először, a habitus lehetővé teszi a 

történelem és az időbeliség szerepének alaposabb megértését a társadalmi mobilitás vizsgálata 

során (Friedman – Savage 2018). A habitus segít annak konceptualizálásában, hogy a mobil 



egyének múltja hogyan alakíthatja jelenüket. Bemutatja, hogy a testivé vált “hexis” (pl. 

akcentus, kiejtés, szókincs, testtartás, ízlés) hogyan viselheti magán a származási osztály 

lenyomatát. Másodszor, Bourdieu multidimenzionális megközelítése az osztálypozícióhoz 

kiemeli, hogy az osztálypozíciókat csak az egyén számára elérhető gazdasági, kulturális és 

társadalmi tőke összegeként lehet teljes mértékben megérteni (Lawler - Payne 2018, Friedman 

- Savage 2018). Vagyis Friedman és Savage hangsúlyozzák, hogy a mobilitási pályák teljes 

megértéséhez a származás és az érkezés számos mutatóját figyelembe kell venni. Harmadszor, 

a habitus fogalma lehetővé teszi a mobilitás objektív struktúráinak és szubjektív dimenzióinak 

összekapcsolását. (Friedman - Savage 2018). 

Bourdieu a habitus fogalmára többféle meghatározást adott, ami hozzájárul a fogalom körüli 

zűrzavarhoz, a legtöbbet idézett definíció a következő: "A létezés egy különös osztályához 

kapcsolódó feltételek (conditionnements) habitusokat hoznak létre, diszpozíciók tartós és 

átvihető rendszereit, strukturált struktúrákat, amelyek képesek arra, hogy strukturáló 

struktúraként működjenek… (Bourdieu 1980: 88–89, idézi Némedi 2004: 26.) E definíció 

szerint a habitus a: 

- a társadalmi feltételek terméke ("strukturált struktúra"),  

- szisztematikus, azaz az emberi viselkedés a habitusnak köszönhetően egységes 

- diszpozíciókból áll  

- tartós (de nem megváltoztathatatlan) 

- az észlelés, a gondolkodás és a cselekvés sémája ("strukturáló struktúra"). 

Bourdieu a habitusra úgy hivatkozik, mint "játszmaérzékre", "gyakorlati érzékére": "A habitus 

olyan fajta gyakorlati érzék, amely arra vonatkozik, hogy mit kell tenni egy adott helyzetben, 

amit a sportban "játszmaérzéknek" neveznek, vagyis annak a művészete, hogy a játék jövőjét 

előre látjuk a játék jelenlegi állapota alapján." (Bourdieu 1998: 25.) Tehát a habitus lehetővé 

teszi az események előrejelzését és az azokra való tudattalan reagálást. (Bourdieu 1998). A 

habitus úgy működik, mint a sportolók "játszmaérzéke": a játékszabályokat a szocializáció 

során sajátítják el, tudják, mihez kell alkalmazkodniuk, azonban az, hogy mit tesznek egy 

adott helyzetben, a "játszmaérzéktől", az improvizációs képességtől függ (Hadas 2001). 

A disszertáció a habitus fogalmának lehetséges kiterjesztésére és módosítására is kitér négy 

kérdés kapcsán. Először, bemutatja a determinizmus vádját. Több szerző (pl. Jenkins 2006; 

Alexander 1995) kiemeli, hogy Bourdieu a habitus fogalmának bevezetésével nem tudta 

áthidalni az objektivizmus és a szubjektivizmus közötti dichotómiát. A kritikusok szerint a 

habitus fogalma determinisztikus és redukcionista, mivel Bourdieu mindig arra a 

következtetésre jut, hogy az egyéneket a társadalmi struktúrák korlátozzák, és a társadalmi 



élet minden aspektusát a gazdasági struktúrára redukálja (Fuchs, 2003; Fáber, 2018). Számos 

szerző (pl. Fuchs 2003; Hilgers 2009; Fáber 2018) azonban azon az állásponton van, hogy 

Bourdieu koncepciója nem tekinthető determinisztikusnak. 

Másodszor, bár Bourdieu nem alkalmazza a habitus fogalmát a rasszbeli és etnikai hátrányok 

elemzésére, több szerző (pl. Reay 2004, Bonilla-Silva et al. 2007, Sallaz 2010) meglátása 

szerint a habitust (az osztályhelyzet mellett) a rasszbeli különbségek is befolyásolják. Ezért a 

rassz, etnikum dimenziójának beemelésével bővítik a Bourdieu-i koncepciót. 

Harmadszor, a disszertáció bemutatja a habitus egységességével és koherenciájával 

kapcsolatos kérdéseket, amely a szakirodalomban ellentmondásos téma. Silva (2016) szerint 

Bourdieu korai meghatározása egységesnek írta le a habitust, míg később azt feltételezte, 

hogy a habitus lehet fragmentált. Hadas (2019) hasonlóképpen rámutat, hogy Bourdieu kései 

önreflexív munkái bevezetik (1) a habitus átstrukturálásának lehetőségét, (2) az elsődleges és 

másodlagos habitus fogalmát, valamint (3) a habitus fragmentáltságát (habitus clivé). 

Negyedszer a disszertáció a habitus reflexivitásával és tudatosságával is foglalkozik, valamint 

vizsgálja a habitus és az identitás fogalma közötti lehetséges kapcsolatot. A habitus 

fogalmával kapcsolatban alapvető kérdés annak reflexivitása. A reflexivitás az ágencia 

központi jellemzője, az, hogy a habitus mennyire tekinthető reflexívnek, összefügg annak 

változékonyságával és a szándékos változtatás lehetőségével.   

A disszertáció a Bourdieu-i habitus fogalom kibővített és módosított konceptualizálásával 

dolgozik annak érdekében, hogy alkalmazhatóvá tegye a felfelé irányuló mobilitás szubjektív 

tapasztalatainak tanulmányozására. Az alkalmazott definíció szerint a habitus a társadalmi 

feltételek terméke (egy "strukturált struktúra"), az észlelés, a gondolkodás és a cselekvés 

sémája (egy "strukturáló struktúra"). Diszpozíciókból áll össze. Egyetértek azokkal az 

értelmezésekkel, amelyek azt állítják, hogy a habitus fokozatosan változhat. A Bourdieu-i 

koncepcióval ellentétben feltételezem, hogy a habitus nem csak az osztálypozíción alapul, 

hanem etnikai és nemi különbségek is befolyásolják. A habitus egységességét és 

koherenciáját illetően azon szerzőkkel értek egyet, akik a diszpozíciók pluralitása mellett 

érvelnek, és úgy vélik, hogy a habitus ambivalens és ellentmondásos diszpozíciókból is állhat. 

Bourdieu-vel szemben ez a tanulmány azt feltételezi, hogy a habitusnak kognitív aspektusai is 

vannak, vagyis hibridizálja a habitus és a reflexivitás fogalmát. A tanulmány a habitus egy 

újabb konceptualizációját is alkalmazza, amely a habitust úgy határozza meg, mint az egyén 

"saját (és mások) helyének és szerepének érzékelését a világban” (Hillier - Rooksby 2002: 

21). 

 



1.3 Kutatási kérdések 

 

A dolgozat célja, hogy elemezze a magyarországi roma és nem roma első generációs diplomások 

mobilitásának szubjektív tapasztalatait.  

Bourdieu kiemeli (1990, 2000), hogy a nagyléptékű társadalmi változások és a (nagy terjedelmű) 

társadalmi mobilitás a habitus diszlokációját okozhatja, azaz a habitus és a mező között össze nem 

illés alakulhat ki. Ez azt jelenti, hogy a diszpozíciók nem alkalmazkodnak a mezőhöz, mert a 

korábbi mező feltételeihez igazodnak. Ez az egyének kettős elszigetelődéséhez vezethet mind a 

származási közösségük, mind az elért társadalmi csoportjuk tekintetében. Bourdieu szerint a mező 

és a habitus közötti össze nem illés egy fájdalmasan töredezett ént, a habitus clivé-t hozhatja létre.  

Bourdieu azonban nem részletezi, hogy pontosan milyen körülmények vezethetnek a habitus 

clivé-hez. Friedman (2016) szerint a habitus átalakulása a személy mobilitási pályájától függ. A 

mobilitási pálya "...a felfelé irányuló mobilitás terjedelmére, de a társadalmi térben való mozgás 

sebességére és irányára is utal, valamint az egyén osztályának, nemének és etnikumának sajátos 

kombinációjára". (Friedman 2016: 144.) Ezért az első kutatási kérdésem a következő:  

Milyen feltételek mellett destabilizálódik az első generációs diplomások habitusa a felfelé 

irányuló mobilitás következtében? 

 

Mint említettük, a társadalmi osztályok közötti mozgás a habitus kibillenéséhez 

(diszlokációjához) vezethet, amikor az egyén úgy érzi, hogy nem "illik" sem az eredeti, sem az új 

közegéhez. Abrahams és Ingram (2016) kiemelik, hogy a habitus kibillenése nem csak habitus 

clivé-hez vezethet, hanem az egymáshoz nem illő struktúrák összehozásának egyéb módjai is 

lehetségesek. A szerzők létrehoztak egy tipológiát arról, hogy a habitus és a két egymással 

ellentétes mező között milyen kapcsolat típusok lehetségesek: elhagyott habitus, újra megerősített 

habitus, destabilizált habitus és kibékített habitus. Kutatásom középpontjában a kibékített habitus 

áll, tehát, amikor a felfelé személy képes összehangolni a különböző diszpozícióit és így képes 

mindkét világban sikeresen navigálni. Hasonlóképpen, Naudet (2018) azt állítja, hogy a feszültség 

azért keletkezik, mert az egyén ingadozik a származási csoport iránti lojalitás és az új csoporthoz 

való – szükséges – akkulturáció között. A szerző kiemeli, hogy ezt a feszültséget azzal lehet 

feloldani, ha sikerül a mobilitási pályának értelmet adni a narratívában. Vagyis a felfelé mobil 

egyének egy koherens én-narratíva kialakításával képesek lehetnek mindkét mezőben navigálni, 

és mindkét struktúrához alkalmazkodni a köztük lévő ellentmondás ellenére. Ezért a második 

kutatási kérdésem a következő:  

Hogyan adnak értelmet a Roma interjúalanyok a mobilitási pályájuknak a narratíváik 

szerint? Másként megfogalmazva, hogyan egyeztethető össze a két társadalmi kontextus 

azok számára, akik mindkét világban képesek egyszerre navigálni? 



II. A felhasznált módszerek 

 

A disszertáció empirikus bázisát két kutatás adja. Az első projekt 2011 és 2015 között zajlott, 

amikor 65 magasan kvalifikált roma és nem roma nővel készítettünk félig strukturált 

életútinterjúkat. Olyan roma interjúalanyokat választottunk, akik főiskolai vagy egyetemi 

diplomával rendelkeznek. Azokat az interjúalanyokat tekintettük romának, akik magukat 

romaként azonosították. A nem roma interjúalanyok a családjukban első generációs 

diplomások voltak. A projekt hólabda mintavétellel készült. A második projekt, A társadalmi 

mobilitás és etnicitás: Az iskolai sikeresség útjai, kimenetei és rejtett költségei című projekt 

szintén életútinterjúkat használt, amelyeket első generációs diplomásokkal készítettünk a 

2018 és 2021 közötti időszakban. A vizsgálat keretében 166 db interjú készült többségi (nem 

roma) és kisebbségi (roma) interjúalanyokkal. Ez a kutatás is azokat tekintette romának, akik 

magukat romaként azonosították. A kutatás több csatornát használt a résztvevők toborzására: 

egyrészt a hólabda mintavételi módszert alkalmazott kilenc interjúztató, másrészt pedig 

toboroztunk interjúalanyokat közösségi médiás hirdetések és egy online kérdőív segítségével. 

A nagyszámú interjúztató, akik külön kapcsolathálózatokban alkalmazták a hólabda módszert, 

illetve az egyéb rekrutálási technikák alkalmazása lehetővé tette, hogy a kutatási 

interjúalanyai ne kisszámú hálózatból kerüljenek ki.  

A disszertáció 5.1.-es fejezete az A minta elemzésén alapszik, míg a többi fejezet két kutatási 

projekt almintájából tevődik össze (B minta). A B mintához kizárólag olyan interjúalanyokat 

választottam, akik romák és első generációs diplomások.  

A minta (176 interjúalany): A megkérdezettek életkora 23 és 67 év között mozgott. A 

megkérdezettek közül 114 fő nő és 62 fő férfi volt. 63 fő nem roma, 113 fő pedig roma volt. 

A mintában városi és vidéki válaszadók egyaránt szerepeltek. (Ez a minta 12 interjút 

tartalmaz az első projektből és 164 interjút a második projektből). 

B minta (48 interjúalany): a megkérdezettek életkora 25 és 62 év között volt. A 

megkérdezettek közül 38 fő nő és 10 fő férfi volt, mindannyian romák. A mintában városi és 

vidéki résztvevők egyaránt szerepeltek. Ebbe az almintába kizárólag olyan interjúalanyokat 

választottam, akik a kibékített habitus típusába sorolhatóak. (Ez a minta 11 interjút tartalmaz 

az első projektből és 37 interjút a második projektből). 

Mivel a kutatás a felfelé irányuló mobilitás szubjektív tapasztalatait elemzi, ezért 

megfelelőnek tűnt a kvalitatív interjúk alkalmazása. Mivel ez a módszer akkor hasznos, ha 

"...az emberek tapasztalatai, viselkedése és értelmezései érdekelnek bennünket, valamint az, 

hogy hogyan és miért élik meg, és értik meg egy adott módon a társadalmi világot" (Matthews 



- Ross 2010: 221.). Az interjú információkat nyújt "az interjúbeszélgetés tartalma mellett arról 

is, hogy a résztvevők hogyan fejezik ki magukat - milyen szavakat használnak". (Matthews - 

Ross 2010: 222.) Bourdieu szintjén támogatja az interjúk használatát: "a "legszemélyesebb" 

nehézségekről, a látszólag legszigorúbban szubjektív feszültségekről és ellentmondásokról, 

szóló elbeszélések gyakran a társadalmi világ legmélyebb struktúráit és azok ellentmondásait 

artikulálják" (Bourdieu 1999: 511.).   

Az interjúk első fele egy narratív interjú (Rosenthal 2003, Wengraf 2006, Burke 2014) volt, 

amikor arra a kértük a válaszadókat, hogy meséljék el az élettörténetüket. Az interjúk második 

része egy félig strukturált interjú volt (Schmidt 2004), amikor az interjú vezérfonal azon 

kérdéseit tettük fel az interjúalanyoknak, amelyekre a narratív rész során nem tértek ki. Ez a 

vegyes módszer lehetővé tette számunkra, hogy kihasználjuk a narratív interjús módszer 

előnyeit, ugyanakkor minden olyan témát lefedjünk, amely a kutatásunk szempontjából 

releváns. Az utóbbi rész a következő főbb témakörökre terjedt ki: családi háttér, iskolai 

végzettség, karrierút, intim kapcsolatok és gyermekek, családi kapcsolatok és barátok, 

önjellemzés (identitás), elégedettség és siker. 

Costa et al. (2019) szerint az egyének szubjektív pályájának nyomon követése - például 

biográfiai interjúk segítségével - megfelelő kutatási technika a habitus "megragadására". A 

biográfiai interjú lehetővé teszi, hogy tanulmányozzuk az egyének "játszmaérzékét". A 

módszer longitudinális aspektusa lehetővé teszi a kutató számára, hogy az attitűdök és 

gyakorlatok ismétlődését keresse, vagyis empirikusan megragadja a habitust, ahogyan 

Bourdieu (1987) ajánlotta. Lehetőséget biztosít továbbá a megkérdezettek élettörténetének 

különböző szakaszainak összehasonlítására. Mallman (2018: 28.) is egyetért azzal, hogy az 

élettörténeti és narratív módszerek „...lehetővé teszik a habitus működésének legalább 

részleges megértését az emberek életútjaiban, attitűdjeiben, értékeiben és véleményeiben, 

(…), valamint a narratívákban, amelyeket a kutatás pillanatában konstruálnak." 

Az interjús anyag elemzéséhez egy kódkönyvet készítettünk, amely a deduktív és az induktív 

kategóriaalkotási formára is támaszkodott. Vagyis a kódkönyvet az elméleti kérdéseink és az 

interjú vezérfonal alapján alakítottuk ki, de néhány további kategóriát is létrehoztunk az 

interjúk empirikus anyaga alapján (Mayring 2004). A kódkönyv első változatát én 

készítettem, majd az OTKA kutatási csapatunk megvitatta, ez után ismét módosítottam, majd 

ezt a folyamatot megismételtük. A következő lépés a próbakódolás volt, amikor minden 

csapattag két interjú átiratát kódolta, majd újabb csapatmegbeszélés következett a 



kódkönyvről, végül ismét módosítottam azt. Hierarchikus kódszerkezetet használtunk: 26 

szuperkód (fő kategória), amely kódcsaládokból áll (második szintű kategória), amelyek 

kódokból állnak (harmadik szintű kategória). E disszertáció céljainak megvalósításához 

néhány új kódot adtam hozzá a kódkönyvhöz. A következő lépésben az összes interjút a 

kvalitatív adatelemző és kutatási szoftver, az ATLAS.ti 8 segítségével kódoltuk. Az "A" 

alminta interjúit az OTKA kutatási csapatunk, a "B" alminta interjúit én kódoltam. Ez a 

szoftver lehetővé tette, hogy ezt a nagyszámú interjút elemezzük, és a kódjaink szerint 

összehasonlítsuk az interjúalanyaink alcsoportjait. 

A habitus meghatározása az empirikus kutatás számára kihívást jelent, ahogyan Swartz 

megfogalmazza: "ez a nagyon vonzó fogalmi sokoldalúság néha nem teszi egyértelművé, 

hogy mit is jelöl a fogalom empirikusan" (Swartz 1997: 109). Az interjúkban 

háromféleképpen ragadja meg a habitust a dolgozat.  

Először, a gyakorlatok a habitus struktúrájának bizonyítékául szolgálnak, mivel a habitus 

gyakorlatokat hoz létre. Ha tehát a gyakorlatokat tanulmányozzuk, akkor feltárhatjuk a 

habitus mögöttes strukturáló elveit (Maton 2008). „Empirikusan azonban nem a habitust 

»látjuk«, hanem a habitus hatásait azokban a gyakorlatokban és vélekedésekben, amelyeket a 

habitus hoz létre". (Maton 2008: 62.). Vagyis a gyakorlatok alapján következtethetünk a 

habitusra. 

Másodszor, a habitus definiálható úgy, mint „a saját (és mások) helyének és szerepének 

érzete" a világban (...) A habitus egy testiesült, valamint kognitív helyérzet. (Hillier - Rooksby 

2002: 21) Egy társadalmi pozíció "otthonossá tételével", vagyis egy társadalmi pozíció 

megszerzésével és internalizálásával hozható összefüggésbe (Németh 2020). Ebbe a 

meghatározásba azt is beleérthetjük, amikor valaki nem találja a helyét vagy a szerepét egy 

adott társadalmi kontextusban. Tehát a habitus akkor azonosítható, ha reflektált, mert az 

egyén úgy érzi, hogy: 

• nem illik az új mezőjébe (Nowicka 2015), 

• illik egy mezőbe (Nowicka 2015), 

• nem illik többé már a régi mezőjébe 

• problémás, hogy egyszerre beleilljen a régi és az új mezőbe  

• az új és a régi mező szabályai egymással ellentmondásban vagy konfliktusban 

vannak 



Amikor az egyén habitusa alkalmazkodott a mezőhöz, rendelkezik „játszmaérzékkel” az adott 

mezőben, akkor a habitusa nem reflexív, az illető olyan, mint „a hal a vízben” (Bourdieu, 

1977). Azonban a habitus reflexívvé válik, amikor valaki egy új mezőbe lép, amelynek a 

szabályai ismeretlenek számára. Bourdieu fizikai és társadalmi „ügyetlenségről” ír az új 

társadalmi kontextusba lépés kapcsán, és arról, hogy az egyéneknek meg kell tanulniuk 

„beilleszkedni” az ügyetlenség tudatosításával. Ezért akkor ragadhatjuk meg a habitust, 

amikor az interjúalanyok úgy érzik, hogy nem illenek egy adott társadalmi közeghez, nem 

értik a „játékszabályokat”, vagy a gyakorlataik anakronisztikusnak tűnnek. Akkor is 

azonosíthatjuk a habitust, amikor az interjúalanyok olyan helyzetekről mesélnek, amelyekben 

jól érzik magukat, úgy vélik, hogy jól illenek az adott társadalmi kontextushoz (Nowicka 

2015) A habitus továbbá akkor is megragadható, amikor az interjúalanyok arról beszélnek, 

hogy az új miliőjükhöz való alkalmazkodás miatt már nem illeszkednek a régi 

környezetükhöz, amikor úgy érzik, hogy az egyszerre két ellentmondásos világhoz való 

tartozás feszültségekhez vezet, és amikor úgy találják, hogy a két kontextus ütközik 

egymással. Ezek az esetek nagyobb reflexivitáshoz is vezethetnek. 

Harmadszor, a habitus fogalma kibővíthető kognitív aspektusokkal, vagyis az identitás 

szempontjaival. Így ez a tanulmány olyan habitus fogalmat használ, amely az identitásra való 

utalásokat is magában foglalja. 

 

III. Az értekezés tudományos eredményei  

 

3.1 Eredmények 

 

A dolgozat célja, hogy elemezze a magyarországi roma és nem roma első generációs 

diplomások mobilitásának szubjektív tapasztalatait. A disszertáció elméleti célja, hogy 

eredményeink alapján javaslatokat tegyünk a Bourdieu-féle habitus koncepció módosítására 

és bővítésére annak érdekében, hogy a fogalmat az empirikus kutatások számára 

használhatóbbá tegyük. 

Két kutatási kérdést fogalmaztam meg. Először azt vizsgálja a kutatásom, hogy milyen 

feltételek mellett valószínűsíthető, hogy a felfelé irányuló mobilitás hatására destabilizálódik 

a habitus. Másodszor azt vizsgálja, hogy a felfelé mobil roma diplomások hogyan adnak 

értelmet a mobilitási pályájuknak. Azaz, hogyan tudják összeegyeztetni a származási 

csoportjuk és az elért társadalmi csoportjuk közötti feszültségeket.  

Az első kutatási kérdéshez kapcsolódóan a dolgozat azt állapította meg, hogy a felfelé 

irányuló mobilitás nem feltétlenül vezet a habitus diszlokációjához. A mobilitási pálya 



bizonyos jellemzői valószínűbbé teszik a habitus clivé átmeneti vagy tartós kialakulását. A 

társadalmi mobilitás szubjektív megélését befolyásolja a társadalmi mobilitás terjedelme, a 

társadalmi térben való mozgás sebessége és iránya, a személy etnikai hovatartozása, a 

földrajzi mobilitás terjedelme, valamint a származási család és a felfelé törekvő egyén 

aspirációs tőkéje. A mobilitási tapasztalat szempontjából e tényezők interszekciója a 

meghatározó, és néhány egyéni tényező (pl. személyiség, véletlenek, mint például életrajzi 

események) is fontos szerepet játszik. Az eredmények szerint azok a megkérdezettek, akik a 

roma kisebbséghez tartoznak, nagyobb valószínűséggel tapasztalják a habitus clivé-t, mint a 

vizsgálat többségi résztvevői. Vagyis a stigmatizált kisebbségi csoporthoz való tartozás 

jelentős hatással van a felfelé irányuló mobilitás szubjektív megélésére. 

A második kutatási kérdés azt tárta fel, hogy a felfelé mobil roma interjúalanyok hogyan 

adnak értelmet a mobilitási pályájuknak, hogyan tudják összeegyeztetni a múltjuk (származási 

csoportjuk) és a jelenük (elért társadalmi pozíciójuk) közötti ellentétet. Vagyis a dolgozatnak 

ez a része csak azoknak a roma interjúalanyoknak a narratíváira összpontosít, akik 

kibékítették a habitusukat. Azért fókuszálok ezekre a narratívákra, mert ezek elemzése 

lehetővé teszi az osztály és az etnikai hovatartozás egymást keresztező hatásainak vizsgálatát 

az egyének társadalmi térben való mozgásának formálásában. Ezen túlmenően ezeknek az 

elbeszéléseknek az elemzése lehetővé teszi, hogy fontos javaslatokat fogalmazzunk meg a 

Bourdieu-i habitus fogalom módosítására és kiterjesztésére. Azt találtam, hogy jellemzően 

azok az interjúalanyok tudták összeegyeztetni a két világukat, akik képesek voltak stabil és 

pozitív roma identitást kialakítani. A társadalmi térben való mozgás gyakran a roma identitás 

rekonstrukciójával és újradefiniálásával jár (Durst - Bereményi 2021). A narratívák szerint a 

roma identitás újradefiniálása azért vált szükségessé, mert sok interjúalany tapasztalta az 

identitását érő külső fenyegetést a romákkal szembeni előítéletek és diszkrimináció 

formájában, és így sok interjúalanynak meg kellett küzdenie saját érzéseivel (pl. szégyenérzet, 

kisebbrendűségi komplexus) is a romasággal kapcsolatban vagy a romákkal kapcsolatos saját 

sztereotípiáival. Az interjúalanyok egy része képes volt egyedül kialakítani egy stabil roma 

identitást, míg a legtöbb megkérdezett elbeszélése szerint ebben fontos szerepet játszott 

valamilyen etnikai támogató csoport (pl. Romaversitas) vagy etnikai oktatási intézmény, 

illetve képzés (pl. Gandhi Gimnázium és Kollégium, romológia szak).  

A kibékített habitussal rendelkező interjúalanyok diskurzusainak legszembetűnőbb jellemzője 

a származási csoportjuk iránti erős elkötelezettség (míg az új csoporthoz való akkulturáció 

kevésbé hangsúlyos téma). Ennek a kötődésnek a leggyakoribb megnyilvánulása 



interjúalanyaink munkájával kapcsolatos: sokan közülük a romák megsegítésén dolgoznak. A 

narratívák szerint a felfelé irányuló mobilitási folyamat értelme a romák helyzetének segítése. 

Másként megfogalmazva, az új pozíció és az ahhoz vezető küzdelmes út értelme a 

segítségnyújtás. A romák támogatásával lehetséges a múltjuk és jelenük közötti ellentétet 

kibékíteni. Vagyis a két világukat a habitusukban azáltal békítik ki, hogy olyan pozíciót 

találnak, amely összeköti a két társadalmi kontextust.  

A Bourdieu-i habitus koncepció alkalmazásával lehetővé vált a társadalmi mobilitás objektív 

és szubjektív aspektusainak összekapcsolása, azaz annak bemutatása, hogy a különböző 

társadalmi kontextusok közötti mozgás hogyan befolyásolja a válaszadóink cselekvéseit, 

nevezetesen a pályaválasztást. Másként megfogalmazva, ez a koncepció lehetővé tette annak 

bemutatását, hogy társadalmi világaik hogyan épülnek be diszpozícióikba és cselekedeteikbe, 

hogyan vezet a társadalmi mobilitás a „roma közösség” segítésének választásához. 



3.2 Elméleti következtetések 

 

Ez a fejezet azt tárgyalja, hogy a kutatás empirikus eredményei milyen következményekkel 

járnak a habitus fogalmát illetően. 

Először, Bourdieu (2016) szerint a habitus az új tapasztalatok és az oktatás hatására változhat, 

azonban csak korlátozott mértékben, mivel a korai tapasztalatoknak különös jelentősége van. 

Továbbá, ez jellemzően nem jár az elsődleges diszpozíciók alapvető megváltozásával 

(Swartz, 1997). Ezzel szemben eredményeink azt mutatják, hogy a másodlagos habitus az 

elsődleges habitushoz képest jelentősen megváltozhat. Ezt jelzi, hogy számos interjúalany 

elbeszélése szól arról a folyamatról, amely a habitus diszlokációjának megélésével kezdődik - 

amikor az elsődleges habitus nem „illeszkedett” az új társadalmi kontextushoz -, és az új hely 

és szerep (azaz az új habitus) megtalálásával fejeződik be, tehát a habitusuk a mobilitási pálya 

során módosult. Ezért az eredmények arra utalnak, hogy a Bourdieu-i habitus fogalmat ki kell 

terjeszteni oly módon, hogy az a habitus jelentősebb változását is el tudja fogadni. 

Másodszor, az eredmények azt mutatják, hogy az etnikai hovatartozás nagy hatással van az 

egyén habitusára. A stigmatizált kisebbségi csoporthoz való tartozás jelentős befolyással van 

a felfelé irányuló mobilitás szubjektív megélésére. A roma interjúalanyaink elbeszélései 

sokkal gyakrabban említették a habitus diszlokációját, mint a többségi társadalomhoz tartozó 

interjúalanyok. Továbbá, az etnikai hovatartozás szerepe nagyon hangsúlyos interjúalanyaink 

diskurzusaiban és a habitus újratárgyalásában a mobilitási útjuk során, míg az osztályok 

közötti mozgás és annak hatása a habitusra ritkábban szerepel a narratívákban. Így 

egyetértünk Reay (2004) állításával, aki szerint a habitust ki kellene terjeszteni az etnikai 

különbségekre is. Továbbá az osztály és az etnikum interszekcionális hatását is be kellene 

vonni.  

Harmadszor, eredményeink alátámasztják Lahire (2003) és Hadas (2019) állítását, miszerint 

az egyének heterogén vagy akár egymásnak ellentmondó sémákkal és diszpozíciókkal is 

rendelkezhetnek a különböző szocializációs folyamatok következtében. Az eredmények 

szerint a diszpozíciók pluralitása - vagyis az egymásnak ellentmondó diszpozíciók - 

jellemzően csak átmeneti dezintegrációt okoznak az egyének identitásában, mert általában 

megtalálják a módját annak, hogy az ellentmondó diszpozíciókat kibékítsék, és így újra 

elérjék az integrációt. Az interjúalanyaink közül sokan úgy tudták összeegyeztetni származási 

hátterüket és az elért társadalmi csoportjukat, hogy hidat teremtettek közöttük; azaz új 

helyzetükből kiindulva segítették a származási hátterük közösségéhez tartozó embereket. 

Következésképpen a habitus fogalmat úgy kell módosítani, hogy elfogadjuk, hogy az 



egyénnek különböző (akár egymásnak ellentmondó) diszpozíciói is lehetnek. A kibékített 

habitus lehetősége a plurális (és egymásnak ellentmondó) diszpozíciókkal rendelkező 

habitusra példa. 

Negyedszer az állapítható meg, hogy interjúalanyaink erősen reflektálnak a habitusukra, 

amikor belépnek az új társadalmi kontextusukba, és amikor az elsődleges habitusuk és az új 

társadalmi miliőjük között eltérést megtapasztalják (Bourdieu 1990). A társadalmi térben való 

mozgás eredményeként nem csak azt ismerik fel, hogy mi az újdonság az új társadalmi 

kontextusban, hanem egy új szemüvegen keresztül kezdik el nézni azt a világot is, ahonnan 

érkeztek (Abrahams - Ingram 2013). Míg Abrahams és Ingram (2013) a munkásosztályból a 

középosztályba való átlépésre hívja fel a figyelmet, én szeretném kiemelni, hogy ez a fokozott 

reflexivitás az etnikum szempontjából is megjelenik, mivel az interjúalanyok közül sokan 

újradefiniálták a roma identitásukat a mobilitási pályájuk során. Ez a fokozott reflexivitás azt 

vonja maga után, hogy a habitus fogalma hasznosabbá válik, ha olyan kognitív elemeket is 

magában foglal, mint az identitás (Reay 2004).  

Összefoglalva, disszertációm olyan empirikus bizonyítékokkal szolgál, amelyek több 

szempontból is alátámasztják a Bourdieu-i habitus koncepció kiterjesztésének és 

módosításának szükségességét. Először, ez a kutatás azt állítja, hogy a habitus jelentősebb 

átalakulása lehetséges, mint ahogy azt Bourdieu feltételezi. Másodszor, a habitus nem csak az 

osztálypozíción alapul, hanem az etnikai különbségek is hatással vannak rá. Harmadszor, a 

habitus több különböző diszpozícióból állhat (akár ambivalens és ellentmondásos 

diszpozíciókból is). Negyedszer, a habitusnak kognitív aspektusai is vannak, vagyis a habitus 

és a reflexivitás fogalmának hibridizálása ajánlott. 



3.3 Gyakorlati következtetések 

 

Az interjúalanyok egyéni választásán kívül, amely sajátos társadalmi helyzetükkel függ össze, 

más tényezők is szerepet játszottak abban, hogy sok interjúalanyunk a „romaügy” területén 

kezdett el dolgozni. Interjúalanyaink elbeszélései alapján ezek az okok a romákkal szembeni 

diszkrimináció a magyar munkaerőpiacon, az a külső hatás, amely a roma hallgatókat a 

társadalomtudományi, szociális munka és más segítő szakmák egyetemi és főiskolai szintű 

képzéseire irányítja, a speciális kapcsolathálózatuk, a gyakornoki és foglalkoztatási 

programok, valamint a tokenizmus. Ezek a tényezők eredményezték interjúalanyaink 

szegmentálódását a munkaerőpiacon (lásd: Durst et al. 2016, Nyírő - Durst 2018). Egyrészt 

azok a munkakörök, amelyek a „romaügyhöz” kapcsolódnak, gyakran mentálisan és 

érzelmileg megterhelőek, és jelentős egyéni erőfeszítést igényelnek (Collins 1983). Másrészt 

ezek a pozíciók általában az állami vagy nonprofit szektorhoz kötődnek, gyakran csak 

határozott idejű szerződéssel járnak, és így nem kínálnak karrierlehetőséget. Ráadásul ezek az 

ágazatok általában alacsonyabb béreket kínálnak, mint a magánszektor (lásd: Nyírő - Durst 

2018). 

Annak ellenére, hogy ez a karrierút számos interjúalanyunk elbeszélése szerint szabad 

választás, sokan közülük hangsúlyozzák, hogy több lehetőséget kellene teremteni azok 

számára, akik a „romaügy” világán kívül szeretnének munkát találni (lásd: Nyírő - Durst 

2018). Ezt a célt akkor lehetne elérni, ha a fent említett külső tényezők (pl. diszkrimináció) 

hatását sikerülne csökkenteni. 
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