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Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emőke 

* Számonkérés: folyamatos 
* Kredit: 1 

Szociológia 
készítette: Lábadyné Bacsinszky Emőke 

Cél: a hallgató bevezetése a szociológia fogalomrendszerébe. Annak bemutatása, hogy a 
társadalomtudományos szemlélet hasznos a gyakorlati – főként a vezetői – helyzetek 
megoldásában 

Tartalom: 

1 alk.: A szociológia a tudományok rendszerében. Mire jó a szociológia, mit 
várhatunk eredményeitől? (Definíciók) 
A szociológia módszertana; miért érdemes a műszaki ismeretek mellett erről 
is tanulni 

1 alk.: A szociológia története, irányzatok, várakozások és csalódások 

4 alk.: A társadalom szerkezetének kérdései: 
– A szerkezet és rétegződés; egyenlőtlenségek, méltányosság, igazság-

osság 
– A település szerkezete és a társadalom szerkezete (város és falu) 
– A társadalmi mobilitás; nyitott-zárt társadalom 
– Faj, nemzet, etnikai kisebbségek, mint a szerkezetben elfoglalt tényezők 
– Kiemelt demográfiai csoportok: nők, gyermekek, idősek 
– Népesség, népesedés, egészségügyi ellátás 
– Az életmód, mint a szerkezetben elfoglalt hely kifejeződése 

4. alk.: A társadalom intézményrendszerei: 
– A család mint alapvető intézmény 
– Az oktatás mint integráló intézmény 
– A gazdaság mint alapozó intézmény 
– Az állam, a kormányzat, a politika mint alrendszer (A Magyar 

Köztársaság államszerkezete) 

3 alk.: A társadalom kultúrája: 
– Kultúra, értékek és normák, a szocializáció 
– Eltérés a kultúrától, a deviancia 
– Vallás 
– A társadalmi változás, a magyarországi változások, 
– Összegzés 

* 
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1. alkalom 
A szociológia a tudományok rendszerében (bevezetés) 

Mottó: Hermann Broch: „Tűrhetetlennek tartom azt a gondolatot, hogy a világot, amelybe 
behelyeztettem, átláthatatlanul hagyjam.” 

A szemlélet: Khun (1984): tudományos paradigmaváltás 

A korábbi tudományos ismereteket nem elvetni, megcáfolni kell, hanem új megvilágítású 
megközelítések kellenek. Jó példa erre, hogy a klasszikus közgazdaságtant 
felváltotta a keynesi /kínii/ közgazdaságtan 

Mi is a tudomány? (Science) A tudományos – természettudományos értelemben – gondo-
lati rendszer, mely a fizikai világ rendszerszerű tanulmányozását jelenti. 

(Csak tudományos gondolati rendszer van? Nem, vannak például hitek) 

A tudományt természet- és társadalomtudomány területére bonthatjuk. A társadalom-
tudomány azon tudományterületek összefoglaló elnevezése, mely az emberi ma-
gatartás történelmi, társadalmi, gazdasági, kulturális vonatkozásaival foglakozik. 
(Pl.: történelemtudomány, közgazdaságtan, állam-, jog-, politika tudománya, 
kultúrantropológia (néprajz), pszichológia, művészet, stb. és ezek határterületei) 

De lássuk, mit értünk társadalom alatt? 

A társadalom nem egyszerűen a társadalom tagjainak összessége (nem az emberek 
összessége egyszerűen) mert bizonyos 

− struktúrája (az egyén és a társadalmi csoportotok közötti – viszonylag tartós – 
viszonyok. Pl.: alá-, fölérendeltség, stb.) 

− intézményei (a társadalmi tevékenységek végzésének alapvető módja, 
mintája. Pl.: „viselkedési” szabály, érték, norma) 

− kultúrája (anyagi javak, normák, értékek együttese) van. 

A társadalom és az egyének viszonyát jól példázza: 

− Durkheim: bronz 

− Giddens: ház 
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− Egy római kifakadása: szenátus – szemben az egyénnel, a szenátorral. 

Homo oeconomicus: a közgazdaságtan emberképe. Az ember mindig racionálisan dönt, 
haszna maximalizálására törekszik. 

Homo sociologicus: az ember tevékenységében a társadalmi normákhoz igyekszik 
alkalmazkodni 

Homo psychologicus: a pszichológia, a szociálpszichológia többféle emberképpel is 
dolgozik, de mind súlyt helyez az egyéni lelki tényezők szerepére 

Homo politicus: az embert alapvetően a hatalom megszerzése és megtartása 
(hatalomvágy) mozgatja 

Az elkülönült diszciplínák ugyanazt a társadalmi jelenséget kutatják és sokszor nagyon 
hasonló módszereket alkalmaznak. 

A szociológia módszertanának lépései 

1. A probléma megfogalmazása 

2. Az elméleti hipotézis felállítása 

3. Operacionalizálás 

4. Adatgyűjtési módszerek alkalmazása 

5. Elemzés 

6. Az eredmények közzététele 

Az adatgyűjtési módszerek fajtái 

− publikált statisztikai adatok másodelemzése 

− egyéni adatok formájában tárolt információk másodelemzése 

− dokumentumok (pl.: sajtóközlemények, …) elemzése 

− megfigyelés – külső (nem vesz részt a tevékenységben) 
– résztvevői („együtt él”)  
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− esettanulmány 

− kísérlet 

− mélyinterjú 

− survey módszer (kérdőíves adatfelvétel) 

A szociológiai módszerek alkalmazása és a szakdolgozat formai kapcsolata 

Miért érdemes a műszaki ismeretek mellett társadalomtudományokkal is foglalkozni? 

− Feldolgozás 

Mi a szociológia? A társadalmi élet törvényszerűségeit kutató társadalomtudomány. 

Mi a szociológia tárgya? A társadalmi élet valamennyi jelensége, főként a tömegesen 
előforduló megnyilvánulások. 
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Mi különbözteti meg a szociológiát a többi társadalomtudománytól? 

− A tárgya 

− A módszerei 

− Szemlélete (h. sociologicus): különösen ez utóbbi! 

Mire „jó” a szociológia, mint tudomány? (Mit várhatunk tőle?) 

− Az egyén jobban megérti a világot, melyben él 

− Konkrét probléma megoldása (pl.: várostervezés, alkoholizmus, stb.) 

− A jövő, az előrejelzés (jóslás) problematikus! 

A szociológia etikai kérdései: 

… – az egyénnek vagy csoportoknak nem lehet hátrányt, kárt okozni! 
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2. alkalom 
A szociológia története. Irányzatok. Várakozások és csalódások. 

Előfutárok: 

− Claude Henry Saint-Simon (1760-1825) (Francia, arisztokrata család): az első, 
aki törvényszerűségeket keresett a társadalmak fejlődésében 

− Auguste Comte (1798-1857) (a meritokratikus eszme előfutára): kezdetben 
„társadalomfizikának” nevezte a társadalmi folyamatokkal foglalkozó tant, de 
később ő nevezte elsőként szociológiának ugyanezt. 

− Alexis de Tocqueville (1805-1859) (Francia, arisztokrata család): … a 
forradalom nem akkor tör ki, amikor a legrosszabb a gazdasági helyzet, 
hanem amikor a javulás nem elég gyors… 

„Alapító atyák”: 

− Karl Marx (1818-1883) (Német zsidó, ügyvéd apa) és munkatársa Friederich 
Engels (1820-1895) tudósok és egyben politikai mozgalmat is szerveztek. 
Szociológusok, közgazdászok és filozófusok egyszerre. 

− Marx szociológiája kilenc pontban foglalható össze: 

1. A kapitalizmus, mint rendszer törvényszerű bukása 

2. Formációelmélet = a történelmi fejlődés elmélete (kivétel az ázsiai 
termelési mód) 

3. A kapitalizmust szükségszerűen követi a szocializmus 

4. Törvényszerűen ismétlődő válságok 

5. A munkásosztály elnyomorodása lehet abszolút és relatív 

6. Osztály = a termelőeszközökhöz való viszony tekintetében azonos helyzetű 
emberek 
− „magának való” osztály (kapitalisták) 

− „magáért való” osztály (proletárok, munkások) 
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7. Konfliktuselmélet 

8. Elidegenedés (a munkás elidegenedik a munka tárgyától) 

9. Gazdasági alap (a termelő erők és a termelési viszonyok kérdéséből vezeti 
le a társadalom folyamatait, szemben Hegellel, aki az „ideákból” vezeti le a 
társadalom képzeteit) 

− Émile Durkheim (1858-1917) (Lotaringiában született francia, apja tudós 
rabbi): szolidaritás (mechanikus, organikus) kell anómia (a társadalom normá-
inak meggyengülése) 

− Max Weber (1864-1920) (Német protestáns nagypolgári család sarja): igaza 
van Marxnak, de azt hozzá kell tennem…” 

− a hatalom = fizikai kényszer 

− az uralom lehet tradicionális, karizmatikus, racionális (választott) 

− a bürokrácia pozitív 

− „Nem elég megérteni, mit cselekszenek az emberek, azt is tudni kell 
miért?…” 

− Tudományfelfogása: a társadalomban nem determinisztikus, hanem 
valószínűségi összefüggések érvényesülnek 

A klasszikusok kortársai: 

− Herbert Spencer (1820-1903) (Angol szociológus): …az állami beavatkozás 
nélküli tőkés iparosodás híve (minden szociálpolitikát ellenzett) szociál-
darwinista 

− Vilfredo Pareto (1848-1923) (olasz származású svájci szociológus): az 
elitkutatás megteremtője (a cselekvés mozgatóereje a racionalitás mellett irra-
cionális ösztön is…) 

− Georg Simmel (1858-1918) (német „magántudós”): „A pénz filozófiája” c. 
műben: … az emberek „befagynak” bizonyos társadalmi funkciókba 

− Ferdinand Tönnies (1855-1935) (Német, társadalmakról, közösségről…): a 
közösségek elsorvadása, elszemélytelenedése foglalkoztatta 

− A kortársak közé három amerikai kutató is tartozik, akik Weber és Durkheim 
életében velük párhuzamosan alkotottak: 
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− Thornstein Veblen (1857-1929): „dologtalan” osztály = „szabadidős” osztály 

− Charles H. Cooley (1864-1929): az ember személyiségfejlődésében az 
elsődleges csoportoknak van szerepe. A haladás feltétele az egész 
társadalomra kiterjedő – az elsődleges csoportokban alapjaiban meglévő – 
szolidaritás, szimpátia. 

− George Herbert Mead (1863-1932): alapvetően pszichológus volt, az emberi 
személyiség fejlődését vizsgálta, ma a szociológiában is támaszkodnak 
tanaira, különösen a deviáns viselkedés leírásában. 
„Szimbolikus interakcionalizmus”: kétféle „én”-t különböztet meg: 
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„I” (áj) = „relatív én” 

„Me” (mí) = „felépített én” 

További két szociológus, akik nem elméleti munkáikkal, hanem empirikus kutatásaikkal 
váltak a szociológia úttörőivé: 

− Frédéric Le Play (1806-1882) (Francia, katolikus beállítottságú bányamérnök): 
jóléti reformjavaslatok, háztartásstatisztika. Magyarországon is gyűjtött, 
eredményeit „Tiszamenti jobbágy” címen publikálta. 

− Charles Booth (1840-1916) (angol, az üdvhadsereg alapítója): a londoni 
szegényekről 17 kötetet publikált 

A két világháború között 

Európában a nagy gazdasági válság és a szélsőjobb előretörése a politikában súlyos 
megrázkódtatás a főként német, osztrák és magyar kutatóknak, s végül emigráltak 
Amerikába. 

Két emigráns magyar: a Galilei Kör, ill. a Szellemi Tudományok Szabad Iskolájából. 

− Polányi Károly (1886-1964): gazdaságtörténésznek, vagy gazdaságantropoló-
gusnak tartják. A piaci csere mellett két alternatív gazdálkodási mechanizmust 
elemzett: a reciprocitást (kölcsönös ajándékozás) és a redisztribúció (a 
társadalom által termelt javak összegyűjtése és központi szétosztása) ma is 
létezik a gazdaságban. (Utóbbi mintája a XVIII. századi Dahomeyi Királyság) 
Párhuzamot vont a királyság és a szocialista gazdaság között. „Nagy 
átalakulás” c. műve: a szabályozatlan kapitalizmust a totalitárius rendszerek 
követhetik. (csak részben fordították magyarra) 

− Mannheim Károly (1893-1947): 
− az ideológiák: az uralkodó csoportok érdekeit, 

− az utópiák: az elnyomottak érdekeit képviselik 

A tudományban csak a „nem párt értelmiségiek” képesek tárgyilagos 
vizsgálatra. A II. világháborúban és utána Angliában úgy látta, hogy csak a 
zsidó-keresztény értékrendre támaszkodó megújulás segítheti a társadalmakat 
Európában, hogy a totalitárius rendszerek elkerülhetőek legyenek. 
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A német szociológia a nemzetszocialista hatalomátvétel után szinte megszűnt. A 
kivándorlók között nagy szerepet kaptak a – marxistákhoz közel álló Frankfurti Iskola 
képviselői, akiket majd a II. Világháború utáni időkben tárgyalunk, de itt is említendők: 

− Norbert Elias (1897-1990): Mannheim tanítványa: a társadalmi fejlődés alapja, 
hogy a külső kényszer helyett belső motiváció lép az emberi viselkedés 
kiváltásának középpontjába. (köpködés, orrfúvás, étkezés, kés-villa használat, 
stb. vizsgálata) 

− Afred Schütz (1899-1959): Ausztriából vándorolt ki Amerikába: kidolgozta a 
„fenomenológiai szociológia” elméletét (az ember képet alakít a körülötte lévő 
világról): az emberek mindennapjaira kell figyelni! (Ma a magyar Csepeli és 
Hernádi kiindulásként őt tekintik munkáikban) 

− Pitirim Sorokin (1889-1968): Oroszországban született finnugor komi 
népcsoporthoz tartozó paraszt családban született. 1923-ban – politikai ok 
miatt – kiutasították a Szovjetunióból. Morális kérdések iránt érdeklődött: a 
„Hatalom és erkölcs” c. művében felteszi a sokat emlegetett kérdést: „ki fogja 
az őröket ellenőrizni?” Őrök = a társadalom vagy állam vezetői. 

− Florian Znaniecki (1882-1952) lengyel szociológus. Amerikai és lengyel 
parasztok összehasonlítása. Az emigrált parasztság vágya az új világban: 1. 
az elismertség vágya, 2. az új tapasztalatok iránti vágy, 3. a körülmények 
alakítására való képesség vágya, 4. a biztonság vágya. De mert az ezeket 
„közvetítő struktúrák” (család, szomszédság, iskolák, egyház, stb) 
meggyengültek vagy hiányoztak, a lengyel parasztok az emigrációban 
demoralizálódtak. Vizsgálatait a chicagói egyetemi tanár W.J. Thomasszal 
végezte, aki szerint a körülményeket is vizsgálni kell. 

Amerikai empirikusok: 

− A chicagói ún. „városökológiai” iskola tagjai 

− Robert E. Park (1864-1944) és Ernest W. Burgess (1886-1966) alapítók voltak: 
az empirikus adatokat statisztikai módszerekkel elemezték: a városszerkezet-
re, társadalmi devianciákra koncentráltak. 

− Robert S. Lynd (1892-1970) és Helen M. Lynd házaspár: ún. „Middletown” 
vizsgálatai: az amerikai kisváros nem hasonlít a képzeletben (20-30-as évek) 
élő „szabad és egyenlő” társadalomhoz. 
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− Lloyd W. Wagner (1898-1970) és munkatársai a „helyi közösség” vizsgálati 
módszer elindítói voltak. Két kisvárosban a megbecsülésen és presztízsen 
alapuló társadalmi struktúra vizsgálói. 

Irányzatok a II. Világháború után (Empirikus vagy neopozitívizmus) 

Jellemzői e korszaknak, hogy a szociológia professzionalizálódott, létrejöttek a szakszo-
ciológiák Merton amómia elmélete. 

(Ide tartozik előfutárként a chicagói iskolából Thomas és Znaniecki) és Peter Lazarsfeld 
(1901-1976) bevándorló, de munkássága Amerikában bontakozott ki: az amerikai 
elnökválasztás pontosan mérhető tényezőit vizsgálta. 

− Karl Popper (1902-1994): az irányzat tudományfilozófiai megalapozója. ’ A 
tudományos hipotézis vagy elmélet kritériuma a megcáfolhatóság (nem az 
igazolhatóság). A társadalom jövőjére vonatkozó jóslatok (pl.: Marx) hamis 
ítéleteket kelthetnek, s politikai eszközökkel elő lehet segíteni. Az 
elnyomáshoz vezethetnek (totalitárius rendszerek), ezért a „lépésenkénti 
társadalomjavítás” (piecemeal social engineering) híve. A marxisták és a 
Frankfurti Iskola tagjai bírálták. 

− Szalai Sándor: magyar „Idő a mérlegen” (1978) Ő vezette a nemzetközi 
időmérleg vizsgálatokat 

Az 1945 utáni 20-30 évben három fő irányzat uralkodott a szociológiában: 

1) Funkcionalizmus, vagy fő harmóniaelmélet: gyökerei Durkheimhez nyúlnak vissza, de 
igazán első képviselője nem is szociológus, hanem kultúrantropológus: 

− Bronislav Malinowski (1884-1942) az Új-Guinea melletti Trobriand-szigeteken 
végzett vizsgálatokat. A „kulakereskedelemnek” funkciója van. (Az újonnan 
cserélt csiga ékszerekből ugyanannyi volt az évi egy „piac”-nap után is). Ha 
egy társadalomban egy szokás, intézmény, hiedelem létezik, akkor annak 
biztosan funkciója van. 

− Talcott Parsons (1902-1979) strukturalista – funkcionalista. A társadalmon belül 
négy további alrendszer működik: 1. Politika, 2. Gazdaság, 3. Kultúra, 4. 
Személyiség. Ehhez a sémához egy társadalom-fejlődéselméletet kapcsolt, ez 
a modernizáció. Ő a XX. századi amerikai szociológia legnagyobb 
jelentőségű, de legvitatottabb szociológusa. 

− Robert Merton (1910-): kiemelkedő funkcionalista, új elméletet nem alkotott, de 
több ponton finomította a funkcionalizmust. 
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Új funkcionalisták 

− Niklas Luhmann (1927-) több alrendszer él a társadalomban, melyek egyre inkább 
differencializálódnak, s egyre kevésbé avatkoznak egymás működésében (ide 
tartozik még J.C.Alexander és R. Münch elméleti munkássága is.) 

− Itt kell említeni a strukturalizmus irányzatát, - mely nem azonos a funkcionalista – 
strukturalista elmélettel -, s mely a nyelvtudományban jelent meg, s a 
nyelvekben található struktúrákra helyezi a hangsúlyt. Mint például  

− Claude Lévi-Strauss (1908-) francia etnológus vagy kulturális antropológus, aki a 
rokonsági struktúrákat kutatta. A „szomorú trópusok” (1973) c. irodalmi igényű 
tudományos önéletrajzában a modern társadalomtól való idegenkedés 
hangsúlyos. Mai követői a társadalmi struktúrák túlhatalmának elméletét építik 
gondolataira és az egyén tehetetlenségéről beszélnek e struktúrákkal 
szemben. 

Ekkor a kelet-európai hivatalos marxista szociológiát – már ahol és amikor ilyen volt – 
nem lehet tudományos irányzatnak tekinteni. 

2) Nyugat-Európában, Észak-Amerikában és némely fejlődő országban azonban 
érdekes elméletek születtek a marxizmus jegyében 

− C. Wright Mills (1916-1962): bírálta Parsons fogalmi és Lazarsfeld módszertani 
fetisizmusát s a „szociológiai fantáziát” hangsúlyozta. Lényeges hatása volt az 
újjászülető magyar szociológiára, a hatalom kérdésében különösen. 

− E. O. Wright (1985) a termelőeszközökhöz való viszony alapján különböztet meg 
osztályokat, de megnevez köztes osztályhelyzeteket is. 

− John Westergaard és Henrietta Resler angol szociológusok az”Osztály a 
kapitalista társadalomban” c. könyvükben marxistának definiálják magukat, de 
az osztályokat főként az elosztás alapján határozzák meg. 

Ide sorolandó a marxizmushoz közelálló Frankfurti Iskola: 

− Max Horkheimer (1895-1973) és Theodor W. Adornó (1903-1969) és a második, 
majd harmadik nemzedék képviselője Jürgen Habermas (1929-*2002 v. 2003-
ban elhúnyt) az antiszemitizmus, a tekintélyelvű személyiség és a 
felvilágosodás bírálata tartozik fő gondolatai közé. 
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Ehhez az iskolához tartozott, de a többi képviselőjétől később eltávolodott Herbert 
Marcuse (1898-1979), aki „Az egydimenziós ember” c. művében a kapitalizmust és a 
modern embert (aki csak a fogyasztás iránt érdeklődik) bírálta. 

Innen indult, de később összeütközött az iskolával 

− Eric Fromm (1900-1980) szociálpszichológus, aki az ugyancsak ide tartozó 

− Konrad Lorenz etológussal vitatkozott arról, hogy az agresszivitás gyökere nem 
az ember természetében lelhető fel (Lorenz szerint igen) hanem a kapitalista 
viszonyok elembertelenítő hatásában. 

− Karl Wittfogel (1957) egy ideig közel állt az Iskolához, majd a II. világháború után 
élesen összeütközött vele. Az „ázsiai despotizmus” elméletét megalkotva Kína 
szakértővé vált. 

Külön említjük 

− Jürgen Habermas (1929-* 2002 v. 2003-ban elhúnyt) Inkább filozófus, de a 
szociológiai gondolkodást erősen befolyásolta. A civiltársadalom kérdései 
pályája elejétől foglalkoztatják. Könyvet írt a történelmi materializmus 
rekonstrukciójáról s ebben messze eltávolodik a marxizmus eredeti 
tanításaitól. 

A fenti két irányzat korántsem egységes, különösen nem az a harmadik, a neoweberiánus 
irányzat. 

3) Weberianizmus ill. neoweberianizmus 

Azok a szociológusok tartoznak ide, akik sokat idéznek Webertől, hivatkoznak rá, 
ugyanakkor nem tekinthetők sem funkcionalistának, sem marxistának. 

− Gerhard Lenski: hatalom és privilégium (1966) c. művében a harmónia- és a 
konfliktuselméletek szintézisére törekedett. A hatalomban látta a társadalmi 
struktúra fő dimenzióját. 

− Raymond Aron (1905-1983) francia szociológus, politológus.  Kapitalizmust és a 
szocializmust az ipari társadalom egy- egy változatának tekinti. 

− Pierre Bourdieu (1930-) nehéz irányzatokhoz sorolni a francia szociológust, aki 
kezdetben oktatásszociológiával foglalkozott, majd a kultúra egészével. Ő 
vezette be a tőke háromféle fogalmát – vagyon, kulturális és szociális vagy 
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kapcsolati tőke. Később a francia uralkodó osztály különféle alcsoportjait, 
közöttük az egyetemi tudományos értelmiséget vizsgálta. 

− Anthony Giddens (1983-) korai művében hangsúlyozta, hogy a piac hatalmi 
struktúra. Struktúrálódásnak hívja azt a folyamatot, melyen keresztül a 
gazdasági osztályok társadalmi osztállyá válnak. A társadalmi mobilitási 
esélyek lezáródása akadályozza az egyik osztályból a másikba való átlépést. 
A szocializmust nem a kapitalizmust felváltó, hanem attól eltérő rendszernek 
tartotta. Nyitott más irányzatokra. 

− Ralf Dahrendorf (1929–) A konfliktusok fő oka a hatalom és a hatalomnélküliség 
szembenállása. A kelet-közép európai rendszerváltásról írta: a változásokat 
forradalomnak nevezte, és kifejtette: „… a politikai rendszerváltást meg lehet 
valósítani hat hónap alatt, a gazdasági rendszerváltozás pozitív hatásainak 
érezhetővé válásához hat évre lesz szükség, de a piacgazdaság és a 
demokrácia hatékony működéséhez és stabilizálásához szükséges 
állampolgári kultúra kialakításához legalább hatvan évre lesz szükség…” 

Ma: Mead elméletére támaszkodik a szimbolikus interakcionalizmus. 

Iskolapéldája Erving Goffman (1963) pszichológiai jelenségekről, a deviáns viselkedés 
szociálpszichológiai szemléletű megközelítésében fogant művei szólnak. 

Harold Garfinkel (1967) etnometodológiai irányzat: a szociológiának a hétköznapi tudásból 
következő viselkedési módszereket kell tanulmányozni. 

A fenomenológiai szociológia E. Husserl fenomenológiájára épül, 

– Alfred Schütz (1899–1959) osztrák szociológus műveit továbbelemezte: 

– Peter Berger és Thomas Luckmann (1966), is a valóság társadalmi 
konstrukciójáról szólnak. A társadalom tagjainak el kell igazodni a 
társadalomban, képet kell alkotniuk róla. A szociológiának ezt a képet kell 
tanulmányozni 

Új elméletek az 1980- és 1990-es években 

1. A korábbi nézetek szerint az emberi társadalmakban mélyen gyökerező struktúrák 
vannak, melyek meghatározzák az egyének sorsát. Legújabban alapvető szemléleti 
változás: az egyének cselekedetei alakítják ki a társadalmi struktúrákat, melyek 
persze visszahatnak az egyénre. 
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Erről ír A. Giddens: 1. az egyén képes a társadalmi környezetét átalakítani, s van 
egyéni felelőssége 

2 nincsenek determinisztikus törvények, a jövő nem látható 
előre, annak alakulása tőlünk függ. 

Még tovább megy a nyugati szociológiában elterjedt racionális választás elmélete: 
metodológiai individualizmus: az egyes emberek különféle módon döntenek és 
cselekszenek, ezek összegződése az, amit társadalmi jelenségnek hívunk. 
Képviselői közül legjelentősebb James Coleman (1991) 

2. Lehetséges-e a társadalomban egyetértés a normákat és az értékeket illetően? 
(Korábban úgy látták, ha a közös érték elvész, az anómiát okoz.) 

– Hayek: szélsőséges: jól is van így, nem kell közös értéket jelentő társadalmi 
intézményrendszer! 

– A. Downs: a politikában érték nem játszik szerepet, mindenki a hasznát akarja 
maximalizálni 

– J. Rawls: ötvözi a szabadság és egyenlőség kérdését, később ezt 
megtagadta, azt állította, az értékben nem lehet megegyezni, csak a 
demokratikus eljárási szabályokban. Ezzel „hátrébb tolta” a konszenzus 
szükségességét. 

– Mások tovább hangsúlyozzák: közös érték nélkül nincs társadalmi működés 

– Charles Taylor (1989) a zsidó-keresztény vallási alap, a felvilágosodás 
eszméje és a romantika a közös érték 

– Robert Bellah és szerzőtársai: kívánatos az Egyesült Államok hőskorának 
hitéhez, erkölcséhez, közösségi szolidaritásához és politikai 
felelősségvállalásához való visszatérés 

3. Mikro-makro dilemma 

A 60-as években makrotársadalmi problémák iránt érdeklődtek (gazdasági-társadalmi 
rendszerek, világrendszerek, társadalmi struktúrák, állam, stb) 

Legújabb „makro” elemző: Immanuel Wallerstein: 4 kötet: gazdaság- és 
társadalomtörténeti mű sorozat. Benne például hazánkról lehangolóan ír: mindig a 
kapitalista világrendszer perifériájához tartozott, elmaradását a világrendszer nagy 
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erői határozzák meg, jelenleg nem hogy közeledne a centrumhoz, inkább tovább 
távolodik. 

A „mikro” -világ (a család, az egyének, a személyes ismeretségen alapuló 
kisközösségek) a másik nézet tárgya. 

Képviselői G. H. Mead szociálpszichológiájától, Blumer és Goffman szimbolikus 
interakcionalizmusán át a legizgalmasabb „mikro-makro” összefüggésekig sok kérdés 
merül fel. 

– P. Bourdieu (1979,80) az egyéni viselkedés és a makrostruktúrák közötti 
kölcsönös kapcsolat 

– J. Habermas (1971,1973,1981) kezdetben makrokérdések, ma tipikusan 
mikrokérdés, az emberi kommunikációra irányítja a szociológia figyelmét. 

4. Konfliktus: Marxtól, Webertől, Paretotól és a konfliktus szükségszerűségéről 
olvashatunk. Nem probléma, hanem a társadalmi haladás alapja. Ezt aztán többen, 
több oldalról vitatták. 

Dahrendorf (1994): „A konfliktusok előrevihetik a társadalmat, ha sikerül 
domesztikálni =kezelni, megszelidíteni)” 

5. Ma mi a társadalmi változások iránya? 

– Sokáig marxista formációelmélet – szükségszerű átmenet a kapitalizmusból a 
szocializmusba. 

– Később a kapitalista és szocialista rendszer az ipari társadalom két változata, 
s a két rendszer „konvergálni” fog. 

– Két új, ellentétes koncepció: 

• Francis Fukuyama: (francia) az emberiség egyenes vonalú fejlődése – 
legalábbis az európai országokban – elérkezett a végpontjához, a 
történelem végetért, győzött a liberális piacgazdaság, a jövőben 
kényelmesen és „unalmasan” fogunk élni. (Ez is doktriner nézet, mint 
Marxé.) 

• Posztmodern irányzat: fel kell hagyni a tudományosság igényével fellépő 
mesékkel (narrativákkal) (Lyotard 1979) 
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– Mai modernizációs elméletek nem kritizálják a régi elméleteket, de nem 
tekintik magukat egyértelműen amerikanizálódottnak. Fontosnak tartják a 
gazdaságban az újítási készséget, a kockázatvállalást, a felelősségérzetet, az 
udvarias (civil) és toleráns társadalmi kapcsolatokon alapuló, a politikai életben 
résztvevő társadalmat. Fontos a jól kiépített jóléti rendszer. 

– 1968 után visszaesett a szociológia népszerűsége, majd 1980 felé megállt a 
válság mélyülése, de a szociológia túlzott ambícióiról lemondott. 

A magyar szociológia története: lásd Andorka: Bevezetés a szociológiába: 91-95. oldal. 
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3. alkalom 
A társadalom szerkezetének kérdései 

(A szociológia központi kérdése) 

A szociológiát – tárgyán és módszerein kívül – elsősorban alapvető szemlélete 
különbözteti meg a többi társadalomtudománytól. E szemlélet központi gondolata, hogy az 
ember életének minden jellemzőjét (életesélyeit) erősen meghatározza a társadalom 
szerkezetében elfoglalt helye. 

„A társadalmi helyzet befolyásolja azt, hogy mekkora jövedelmet tud elérni, milyen 
lakásban és milyen lakóhelyen lakik, milyen iskolai végzettséget szerez, hány gyermeke 
születik, várhatóan hány évig él, vagy milyen valószínűséggel válik alkoholistává vagy 
kerül börtönbe. Ez a hatás természetesen nem determinisztikus jellegű, hanem inkább 
sztochasztikus, azaz valószínűségi jellegű. „Azt, hogy ezek a sztochasztikus 
összefüggések mit jelentenek a mindennapi életben, jól érzékeltetik az alábbi egyszerű 
mutatók, melyeket az 1980. évi férfi foglalkozási-halandósági adatokból számítottam ki: 
egy 40 éves férfi orvosnak 12 százalék esélye van arra, hogy 60. születésnapja előtt meg 
fog halni, az elektroműszerészeknél 16 százalék, a bányászoknál 26 százalék, a 
mezőgazdasági fizikai foglalkozásúaknál 27 százalék ugyanez az esély. Az életesélyek 
ezen társadalmi meghatározottságából természetesen ki lehet egyénileg törni, továbbá 
lehet a társadalom szerkezetén intézményein, kultúráján olyan változtatásokat 
kezdeményezni, hogy az esélyegyenlőtlenségek mérséklődjenek.” (Andorka) 

Alapfogalmak 

Társadalmi szerkezet: a társadalmon belüli különböző pozíciók közti viszonyok. A 
különböző pozíciókat betöltő egyének és csoportok közti viszonyok. Például a 
vállalatvezetők és a szakképzetlen munkások pozíciói. 

Pozíció: (az egyes emberek vagy csoportok) helye a szerkezeten belül 

Státus: az amerikai szociológiában a „hely” elnevezése 

Szerep: a státuszhoz rendelt magatartási, viselkedési elvárás (A státuszhoz tartozóknak 
meghatározott szerepek meghatározott viszonyokat eredményeznek: pl. 
bérmunkás) 

Társadalmi rétegződés: a társadalmi kategóriák helyzetének eltérése, hierarchikus 
sorrendje 

– az életkörülmények és 
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– az életmód különböző dimenzióiban 

Pl. foglalkozás, iskolai végzettség, beosztás, lakóhely (a társadalmi szerkezet és 
a társadalmi rétegződés vizsgálata nem különül el, a rétegződés erősen empirikus 
fogalom) 

Társadalmi osztály: a termelő eszközökhöz való viszony szerinti kategória 

(A marxi értelmezésben három osztály különül el: 

– termelő eszközökkel nem rendelkező munkások, 

– csak saját magukat foglalkoztató és erre eszközökkel bíró kisiparosok, 
kistermelők, kiskereskedők 

– a termelőeszközöket birtokló, bérmunkásokat foglalkoztató tőkések, 
nagybirtokosok) 

Újabban osztályfogalmat használ a tudomány a munkahelyi viszonyok szerinti 
elkülönülésre: pl.: vezetők, felsőszintű szakemberek, munkások, stb. 

Társadalmi réteg: foglalkoztatási, iskolai végzettség szerinti, jövedelem nagysága szerinti 
kategóriák 

Státuscsoport: = rétegcsoport (Kolosi Tamás): a hasonló helyzetben lévők csoportja 

(Munkajellegcsoport: a foglalkoztatás alapján definiált csoport. Ezt Ferge Zsuzsa 
használja – Andorka szerint: társadalmi réteg) 

Elit: (viszonylag új kategória) a társadalom csúcsán elhelyezkedő – kislétszámú – csoport. 
A szociológiában: hatalmi elit 

A társadalom szerkezetének vizsgálati módszerei: 

Survey – adatfelvétel: önbesorolásos módszer 

 Presztizsvizsgálat 

 SES (socioeconomic status): társadalmi, gazdasági státus 
vizsgálata 



20 

Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emőke 

A szerkezettel kapcsolatos alapvető elméleti kérdés; mi jellemzi inkább a társadalmakat? 
A harmónia és az együttműködés vagy a konfliktus, más szóval csere, vagy kényszer? 

A választ az egy és sokdimenziós elméletek keresik. 

Egydimenziós: 

1. Harmónia elméletek Konfliktuselméletek 

 együttműködés, csere változás, kényszer 

Pl.: Lenski (1966): végigvezette gondolatait a történelmen, már az ókorban is a 
harmóniát a konzervatívok, a konfliktust a radikálisok képviselték 

A. Smith: hajlik a harmónia elmélet felé: a piac, mint „láthatatlan kéz” 
összehangol minden piaci szereplőt 

Marx, Engels: legegyértelműbben konfliktus- „pártiak”  
„a társadalmak története = osztályharcok története” 

Pareto: élesen konfliktus elmélet híve: a konfliktus a régi elit és az új elit között van 

Amerikában a strukturalista – funkcionalista irányzat a harmónia mellett szól: 
Parsons, Davis, Moore 

(A rétegek közötti privilégium-különbség indokolt: az értéket jól meg kell fizetni, 
ez előbbre viszi a társadalmat) 

Max Weber (és általában a szociológia) a két szélsőséges nézőpont között 
helyezkedik el. Pl. G. Lenski: radikális-konzervatív szintézisre törekszik. 
(Legitim, erőszakmentes, intézményesített – alkotmányos – hatalomgyakorlás) 

2. Minek alapján definiálják a szerkezet kategóriáit? (Erre még mindig az egydimenziós 
elméletek felelnek.) 

– A marxizmus egyszerű válasza: termelőeszközök birtoklása 

– Weber: bár nem fejtette ki szerkezetelméletét, de a társadalmi dimenzióit ma is 
használjuk 

 gazdasági osztály: tőketulajdon 
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 hatalom (politika): nem szükségszerű tőketulajdon 

 rend (megbecsültség) angol területen = presztizs 

A munkaerőpiac létrehoz három féle osztályt: 

• birtok szerinti (tőkés) 

• jövedelem szerint 

• társadalmi: mobilitás szerinti (nehéz átlépni alacsonyabból magasabba) 

Weber alapot teremtett  „F. Parkin (1974) a társadalmi kizárásról és 
A. Giddens (1973): a mobilitás és kizárás osztály-
viszonyokat struktúráló tényező…” munkásságához 

3. Sokdimenziós elméletek 

− T. Geiger (1949): a réteghez tartozás meghatározó és sokféle a modern 
társadalomban 

− S. Ossowski (1957): feltárta a szocializmusban lévő egyenlőtlenségeket, 
életkörülményekben lévő különbségeket, ezzel alapot teremtett a szocialista 
szociológiának 

− Lenski (1966): az ipari társadalomban 7 féle osztályrendszer van: 1. politikai-
hatalmi, 2. vagyoni-tőke tulajdonlási, 3. foglalkozási, 4. iskolai végzettségi, 5. 
faji, etnikai, vallási, 6. nemek szerinti, 7. életkori (A 3. a legfontosabb.) 

− P. Bourdieu (1979,80,83): háromféle tőke: pénz, kulturális, szociális 

Hatalomelméletek: 

A második világháború után a kizsákmányoló (uralkodó) osztály helyett a hatalmi elit 
fogalmát használja az irodalom. 

– C. W. Mills (1962): három csoport összefonódik és ugyanaz a személy 
„helycseréje” gyakori a három alcsoport között: 

• gazdasági élet vezetői és nagyvállalati menedzserek 
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• vezető politikusok 

• a hadsereg vezetői 

– R. Dahrendorf (1953): a hatalom birtokosai a hierarchia csúcsán nem annyira 
a jövedelemért, mint a hatalomért vetélkednek. 

– M. Gyilasz (1957): Jugoszláv „új osztály elmélet” (állami és pártbürokrácia). 
Művéért kizárták a pártból. Nagy hatása volt a szocialista országok 
szociológiájára. 

Új marxista elméletek: 

– E.O. Wright (amerikai marxista) (1979): három féle tőketulajdon: 

• termelőeszköz tőke 

• szervezeti tőke (vezetői hely) 

• szakképzettségi tőke (semi skilled worker – betanított – félig képzett 
munkás) 

Három fő osztály: burzsoázia, kispolgárság, proletáriátus, de több 
közbenső kategória is van 

• felső- és középvezetők és technokraták 

• alsóvezetők 

• kisvállalkozók 

• önálló munkavégzők 

Történelemszemlélete Weber egyes nézeteit is felhasználta 
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Hogyan befolyásolja az emberek életét a társadalom szerkezetében elfoglalt helyük? 

– M. Weber: a pozíció meghatározza az ember életesélyeit 

– Caplowitz (amerikai): a szegények ugyanazokért a javakért többet fizetnek 

(már Marxnál is, de ma egyre inkább az a vélemény, hogy a szerkezeti hely mindent, 
még a politikai preferenciákat is meghatározza) 

A társadalmi kategóriák száma a marxi dichotóm (kizsákmányoló-kizsákmányolt) 
modelltől a presztizscsoporton át – akár – a mai 100 féle kategóriáig terjed. 

Ma két fontos kérdés van: 

1. Elpolgárosodik-e a jólétben élő munkásság? 

2. Elhalnak-e az osztályok? (Abban az értelemben, hogy az osztályhelyzet 
hatással van az egyén helyzetére, viselkedésére, és – főként – politikai 
nézeteire.) 

Magyar viszonyok 

– A szocializmusban Ferge Zsuzsa (1968): rétegvizsgálatok 

Szelényi Iván (1972): lakáshoz jutás, stb 

A magyar szociológia kimutatta, hogy az egyenlőség nem érvényesül, lényeges 
különbségek, egyenlőtlenségek vannak. 

– A rendszerváltás után a különbségek nőttek 

– Konrád György és Szelényi Iván 1970-es évek közepén publikált könyve 
szerint az „értelmiség úton van”, hogy uralkodó osztállyá váljék. Később 
Szelényi azt – önkritikusan – megállapította, hogy ez tévedés volt. 

Ma is vitakérdés: a rendszerváltás után kik válnak uralkodó osztállyá? 
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4. alkalom 
Egyenlőtlenség, szegénység. Méltányosság, igazságosság 

Egyenlőtlenségek (melyek egyben ellentétek is a társadalomban) 

szegények – gazdagok, 

elégedetlenek – elégedettek, 

hatalomnak kiszolgáltatott – hatalmasok, stb 

Egyenlőtlenség dimenziók = a társadalmi pozíciók közti különbségek, (de van pozícióba 
jutás – értelmiségi – vezető pozíció) beli különbség is 

= esélyegyenlőtlenség: 

– jövedelem, munkakörülmények 

– vagyon, lakásviszonyok, egészség 

– műveltség, szabadidő eltöltésének módja, stb 

Egyenlőség: kétféle értelmezés: 

– azonos pozícióra vonatkozóan 

– élete elején azonos: pozícióba jutás 

lásd. Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat 

Az egyenlőség – csak – mint elérendő cél vetődik fel, ezért az alternatívája is az 
elérhető célok között szerepel a társadalmakban. Ez a: 

Méltányosság (equity): a társadalom tagjai tevékenységük ellenértékeként akkora 
ellenszolgáltatásban részesülnek, amekkora a közjóhoz való hozzájárulás 
mértéke. (Ideális esetben ez a meritokrácia.) 

A méltányossággal rokon fogalom az 
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Igazságosság (justice): olyan egyenlőtlenségek, amelyek egy hipotetikus kiinduló (amikor 
még nem tudni, hogy szegény lesz vagy gazdag) helyzetben a társadalom 
minden tagja által elfogadható lenne. 

Szegénység: alacsony jövedelem, és az ebből adódó hátrányok 

Depriváció: valamitől való megfosztottság 

Hátrányos helyzet: (a depriváció magyar megfelelője) relatív lemaradás, nem csak 
jövedelem tekintetében (pl. méltányosság) 

Többszörösen hátrányos helyzet: egynél több hátrány (pl. alacsony jövedelem, rossz 
egészség 

Abszolút szegénység: ha az egyén vagy család a létminimum alatt él (Számítják bizonyos 
súlyozással az egy főre eső jövedelem alapján, de bizonyos fogyasztási javakkal 
való ellátottság is számít: pl. hűtőszekrény) 

Relatív szegénység: az egyén vagy család erősen lemarad a társadalom átlagától 

Létminimum: szegénységi küszöb, az egy főre eső jövedelem és bizonyos súlyozással 
korrigáltan alkalmazott érték. Mérése pl. a háztartás jövedelem „háztartáspanel” 
felvétellel történik. 

Egyenlőtlenség elméletek: a történelemben nagy viták forrása az egyenlőtlenség 

Fő témái az oktatás, az öröklöttség, pl.: műveltség, iskolázottság, rossz testi és 
lelki egészség, csonka, egyszülős családok, stb 

Fontos kérdés a „szegénység kultúra”. A kultúra védi a mentális egészséget. 

A szegénység életciklus jelenség is lehet: családalapítás, születés, öregedés, 
özvegyülés 

Kik a szegények? Régen (de ma is): alacsony iskolázottságú, mezőgazdasági 
tevékenységet végző községi, tanyasi lakos 

 (Ma) új szegények: akinek nincs rendszeres jövedelme: 
munkanélküliek, háztartásbeliek, eltartottak. Az 
öregségből a gyermek felé tolódik, legjobban a 
rendszerváltás óta. Ma Magyarországon az átlagnál jóval 
szegényebbek száma milliós nagyságú. 
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A szegénységhez kapcsolódik – mint megoldás – a jóléti állam kiépülése. 

Hogyan kapcsolódik a jóléti állam a szegénységhez? 

A történelem fejlődésében először a polgári jogot szerezte meg a társadalom tagja. Ezt 
követte – harcok árán – a politikai jog vívmánya. Harmadsorban (és ma szerte a világon 
folyamatosan küzd érte sok társadalom) az egyén szociális és gazdasági joga. Ez utóbbi 
révén kapcsolódik a szegénység a jóléti állam fogalmához. 

Jóléti állam azt jelenti; az állam növekvő részt vállal az állampolgárok jólétében, biztosítja 
a jólét minimális szintjét. 

Jóléti programok: USA: reziduális modell: támogatás csak annak, aki a munkaerőpiacon 
nem képes jövedelemhez jutni. 

Német: teljesítményi modell: nyugdíj 

Svéd: intézményes modell: alanyi jogon 

– liberális modell: rászorultság (alacsony összeg) 

– konzervatív modell: a foglalkoztatottakat védi (közepes összeg) 

– szociáldemokrata módszer: egyenlőség felé közelítő (nagy összeg) 

A magyar jóléti rendszer területei: 

1. nyugdíj 

2. családi támogatás 

3. táppénz 

4. munkanélküli segély 

5. szociális segély 

6. egészségügyi ellátás, ezen belül gyógyszertámogatás 

7. fogyasztói ártámogatás 
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A jóléti állammal kapcsolatban nem csökken az igény világszerte, a magyar jóléti rendszer 
– nem csak Andorka Rudolf szerint – reformja sürgetően szükséges! 
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5. alkalom 
A település szerkezete /mint a társadalom szerkezetének kérdése/ 

A város és a falu 

A definíciókkal vita van, minek alapján fogadjuk el a kategóriát. 

Pl.: Város az, ahol a településnek városi államigazgatási rangja van? 

 Község (vagy falu) az a település, melynek községi államigazgatási rangja van? 

Hagyományos település-dimenziók: 

− Lélekszám: metropolisz (egy milliónál több lakos) 

 nagyváros (100 ezren felüli lélekszám) 

 középváros (20 – 100 ezer fő) 

 kisváros, község (5000 fő alatt) 

– Központi funkciók: pl.: szaküzletek, speciális orvosi ellátás, magasabb iskolák, 
stb. 

– Homo- és heterogenitás: a falu lakosságának összetétele homogénebb, a 
város lakosságának összetétele heterogénebb 

Az emberi kapcsolatok különbsége, az egyén viselkedésének társadalmi 
kontrollja például a faluban nagyobb, stb. 

Egyéb formák a településszociológiában: 

Agglomeráció: azok a kisebb városok és községek, melyek lakossága napi, szoros 
kapcsolatban áll a nagyvárossal 

Tanya: a falu és a város zárt beépítésén kívül álló, csak kevés lakóépületből és hozzájuk 
tartozó gazdasági épületből álló település, melynek lakói főként mezőgazdasággal 
foglalkoznak. 

A magyar statisztikában nem „tanya” szerepel, hanem „külterületi lakott hely”. 



29 

Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emőke 

Urbanizáció: a magyar jelentése kettős: 

1. városodás: a városi népesség aránya nő 

2. városiasodás: a városias jelleg nő: pl.: emeletes házak, burkolt utak, üzletek, 
stb. 

Szuburbanizáció: a városok központi részében a népesség csökken, a külső (kertes) 
kerületek népessége nő 

Szegregáció: a településen belül a különböző társadalmi rétegek, etnikai csoportok 
lakóhelye erősen elkülönül. (Együtt jár a jövedelem és az infrastruktúrális 
különbséggel.) 

Slum: leromlott állapotú, szegények által lakott városrész (Eufemizmus, a „nyomornegyed” 
eltérő elnevezése helyett) 

Invázió: jelenség; amikor a korábbi népességtől eltérő lakosság költözik be, a korábbi 
szokásos tevékenységek mellé újakat hoznak 

Szukcesszió: invázió és kiköltözés miatt a tevékenység kicserélődik, megváltozik 

Filtráció: (rokon fogalom a fentivel): a lakások lakói „felfelé” mozognak, a lakások „lefelé”. 

A témában vizsgáló módszerek elsősorban a társadalomstatisztikai adatok (pl. 
népszámlálás) 

Pl.: Baráth Etele 1984. Tíz kategóriába osztályozta a településeket. Regionális vizsgálatok 
a 19 megyében és Budapesten 

Két elméleti kérdés 

1. Meddig folytatódhat az urbanizáció tendenciája? Ez alapkérdés. 

A. Toynbee (1971) angol jóslata: 2000 év után a népesség túlnyomó része 
megapoliszban él majd. (Megapolisz: egymással összefüggő sokmilliós 
városok: pl.: Boston és Washington közti rész) 

Enyedi György (1984): az urbanizáció ciklikus: 

1. városrobbanás 
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2. relatív dekoncentráció, helyenként csökken a népesség, nő a lakosság, 
koncentrálódik 

3. dezurbanizáció (a városi növekedés megáll, nő a falusi lakosság) 

Hazánk jelenleg a 2. fázisban van. 

Kialakulóban van a – világszerte – a „szolgáltatási társadalom”. A technika lehetővé 
teszi a munkahelyek decentralizációját, tökéletesedik a közlekedés, így elkerülhető a 
zsúfolt város. 

2. Miben különbözik egymástól a városi és falusi életmód? 

– A középkortól él a mondás: „a városi levegő szabaddá tesz” (pl. feudális 
uraktól) 

– Viszont! már Toequeville: a demokratikus fejlődést segíti, ha nincs egyetlen 
főváros, mely az egész országot befolyásolni tudná. 

– A városok a műszaki, gazdasági, tudományos, politikai fejlődés letéte-
ményesei 

– Chicagói városszociológiai iskola: L. Wirth (1938): a városi lét kifinomult, 
toleráns, szabad, kevésbé etnocentrikus, 
de hátránya a „blazírt” attitűd. 

S. Milgram: a városokban felszínes emberi 
kapcsolatok, mert csak így lehet a 
túlterhelés ellen védekezni. 

Más szociológusok azt emelik ki, hogy a városokban nagyobb fokú az 
elidegenedés, az anómia, s ez deviáns viselkedést okoz. 

H. Gans amerikai szociológus szerint az 
amerikai nagyvárosokban „etnikai 
falusziget” (pl. görögök, olaszok) létezik, 
ugyanez a városok körüli „szuburbiákban”, 
ahol a baráti kapcsolatok dominálnak. 

Chicagói városökológiai vagy humánökológiai elmélet: 

– Park és Burgess (1925) Koncentrikus körök: középen van városközpont, ahol 
az üzleti élet zajlik, irodák, szállodák vannak. Ezt övezi az átmeneti övezet: 
kezdetben jó lakások, később kiköltözés miatt slumosodás. A harmadik 
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gyűrűben a munkás bérlakások. Negyedik gyűrű: a kertes munkáslakások. Az 
ötödik gyűrű a családi házas szuburbiák. 

– A településen szektorok vannak a központtól a város határáig: 

1. üzleti 
2. ipari, kereskedelmi 
3. lakó 

ezek elhelyezkedését – például – az uralkodó széljárás ismeretében is 
meghatározzák a tervezésnél 

– A nagyvárosokban több városmag is van, ez szegregációhoz vezet. 
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6. alkalom 
A társadalmi mobilitás; nyitott-zárt társadalom 

Társadalmi mobilitás: az egyén vagy család társadalmi helyzete megváltozik (pl.: 
foglalkozás, társadalmi helyzet, stb) 

Van vertikális és horizontális (pl. autóvezető szerelő lesz, vagy fordítva) 

Nemzedékek közötti (intergenerációs) mobilitás: valaki társadalmi helyzete 
szüleihez képest megváltozik 

Nemzedéken belüli (intragenerációs vagy karrier) mobilitás: valaki életpályája 
során lép át egy másik társadalmi helyzetbe (pl. TSZ paraszt gyári munkás 
lesz, egy munkás elvégzi az egyetemet, stb). 

Házassági mobilitás: valaki házassággal más társadalmi helyzetbe lép 

Nyitott vagy zárt a társadalom, ha minél kisebb az eltérés a különböző társadalmi rétegből 
származók mobilitási esélyei között. Nyitott, ha kicsi az esélykülönbség zárt, ha nagy. 

Pl. nyitottabb, ha a) vezetők, értelmiségiek gyerekeinek 46%-a 

b) munkások gyerekeinek 9%-a 

c) parasztok gyerekeinek 5%-a lett értelmiségi 

Zártabb, ha a) vezetők, értelmiségiek gyerekeinek 55%-a 

d) munkások gyerekeinek 2%-a 

e) parasztok gyerekeinek 1%-a lett értelmiségi 

A vándorlás (helyváltoztatás) is a társadalom mobilitásának kérdéskörébe tartozik. 

Vándorlás (migráció): lakóhely változtatás (a demográfiai kutatás körébe tartozik) 

Állandó- és lakónépesség: állandó és ideiglenes bejelentettek 
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Ingázás: az aktív keresőknek máshol van a lakóhelye, mint a munkahelye. Van napi, heti 
és ritkább idejű ingázás. 

Nemzetközi vándorlás: országhatárt átlépő mozgás (Vándorlási egyenleg = ki- és 
bevándorlás különbsége) 

A társadalmi egyenlőtlenségek egyik fajtája a mobilitási esélyek egyenlőtlensége. Ha a 
mobilitási esélyegyenlőtlenség kisebb, feltehetően kisebb a jövedelmi viszonyok miatti 
egyenlőtlenség érzete is 
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A nagy mobilitás – fékezi az osztályok képződését 

– csökkenti az osztályok közti éles ellentétek kifejlődését s ezáltal 

– elősegíti a fennálló rendszer stabilitását. 

Vitatott: a társadalmi mobilitás alakulását befolyásolja-e gazdasági, társadalmi, politikai 
rendszer? 

– Van-e különbség a kapitalista és a szocialista társadalom mobilitási 
viszonyaiban? 

– Nagyobb-e a mobilitás magasabb gazdasági fejlettségi fokon, vagy a mobilitás 
elsősorban a társadalmi struktúrától, annak változásaitól függ. Ez utóbbi 
esetén például az értelmiségi réteg növekedésével nyílnak-e új társadalmi 
pozíciók, ahová más rétegek leszármazottai és tagjai beléphetnek? 

Magyarországon 1950 és 60-as évek erőltetett iparosításának volt a legerősebb hatása a 
mobilitásra, a mobilitási esélyek egyenlőtlenségében nem volt különbség a 
kapitalista és a szocialista rendszer között. 

1990-es váltás: elitcsere vizsgálata: nincs radikális változás (egyesek nyugdíjba 
mentek, a második vonalbeli értelmiségiek vették át a szerepet, a régi politikai elit 
egy része a gazdasági elitbe lépett át). 

Az ember vándorló lény. 

A legfejlettebb országokban, ahol a népesség már nem nő, sőt csökken, nagy jelentősége 
van a bevándorlásnak. (Magyarországon is) 

Magyarországon a belső vándorlás a községekből a városokba irányul és jelentős volt az 
ingázás. Az utóbbi években a vándorlás intenzitás csökkent és kiegyenlítettebb. A túlsúly 
már nem a községből a város felé jelentkezik. 
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6. alkalom 
Faj, nemzet, etnikai csoport, kisebbségek 

Faj (rassz) = az emberek olyan csoportja, melyet biológiailag örökölt (vagy örököltnek 
gondolt) testi jellemzők – elsősorban bőrszín – alapján különítenek el. 

A magyar nyelvben (az angol „species”) a biológiai értelemben vett faj a szaporodóképes 
egyedeket jelenti 

A „faj” társadalmi konstrukció (az amerikai feketék ősei között sok fehér). Az adott 
társadalom definiálja, hogy ki melyik „fajhoz” (rassz) tartozik. 

Valójában az ember egy faj. A fizikai antropológia nem bőrszín, hanem több testi jellemző 
alapján három nagy rasszt („race” = fajta): 

– kaukázoid 
– mongoloid 
– negrid tart nyilván, ezen belül több alrasszt: 

• nordikus 
• alpesi 
• mediterrán 
• hindu 
• ainu (japán), s ezek is már csak keveredve léteznek! 

Nemzet: definíciója vitatott: tautológiának tűnik: „a nemzet azokból áll, akik egy nemzet 
tagjainak tartják magukat és közös a nemzeti identitásuk. 

Francia nemzetfogalom: tagja mindenki, aki az adott állam polgára (De! Például a 
lengyeleknek a XIX. századig nem volt állama, a horvátok és a szerbek 
ugyanazt a nyelvet beszélik, mégis külön nemzetnek tekintik magukat) 

Német nemzetfogalom: kulturális: tagja, aki a nyelvet beszéli és a nemzeti 
kulturához tartozónak vallja magát. 

Szociológiai nemzetfogalom: az egyén identitásválasztásából indul ki 

Nemzeti kisebbség (még bizonytalanabb definíció): egy társadalom azon tagjainak 
csoportja, akik nem a többségi nemzettel identifikálódnak, hanem 

– vagy egy másik nemzettel, akiknek van állama, 
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– vagy egy másik nemzettel, akiknek nincs állama, de létrehozására törekszik 

Etnikai csoport: adott társadalmon belül azok csoportja, akik közös identitástudattal 
rendelkeznek, s mely elkülöníti őket a többségtől és más etnikai csoporttól. 
(Kevésbé különül el, mint a nemzeti kisebbség.) 

Vallási alapon is elkülönülhet valamely kisebbség (a kultúra része) 

Pl.: szunnita és síita mohamedánok elkülönülése több mohamedán országban. 
Európában a katolikusok és protestánsok bizonyos országokban és korban. 

Különleges a zsidóság definíciója – alapvetően vallási és kulturális elkülönülés: 
Európában, Amerikában (többnyire a 
többségi nemzet tagjainak vallják magukat, 
csak vallási kisebbség) 

 – de, ha Izrael állammal azonosul, akkor 
nemzeti kisebbségnek is tekinthető 

Bizonyos korban nem az egyén identitásválasztásán múlt a hovatartozás: például 
a német nemzeti szocialista korszak… 

Többes identitás: többes állampolgárság – többes identitás Pl.: az Amerikába 
kivándoroltak unokái egyszerre amerikainak és magyarnak is tartják magukat. 

Rasszizmus: az a „faj” (rassz), melyhez az ember tartozónak vallja magát, 
magasabbrendűnek tartott, mint a többi 

Etnocentrizmus: analóg a rasszizmussal: saját etnikai csoport vagy nemzet 
magasabbrendű 

Nacionalizmus: a különböző szerzők különböző attitűdökre gondolnak: „in groups” – „out 
groups” elméletek: 

„Csoporton belüli emberekkel szimpatizál, a kívülállókkal maximum közömbös. A 
csoporton belüliség érzése együttjár áldozatvállalással (pl.: Izrael: adók) más 
országokból érkezők bevándorlásáért 

Az ilyen „csoporton belüli” nemzettudat a patriotizmus vagy a liberális 
nacionalizmus. Ebből fakadnak (nemzettudat) a jóléti állam szolgáltatásai. 
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„Csoporton kívüli” emberekkel ellenséges: agresszív nacionalizmus. Ma: Közép-
Kelet Európa, a volt Szovjetúnió területén a demokráciát is fenyegeti. Régen: 
ilyenek voltak a hitleri nemzetszocialisták 

A zsidó holokauszt okai: 1. szélsőséges agresszív nacionalizmus 

2. rasszizmus (propaganda: a zsidó alacsonyabbrendű) 

3. a totalitárius rendszer belső logikája: ellenségkép: 
elpusztítandó! 

Előítélet: érzelmi viszonyulás, sztereotípia: ismétlődés, torzító leegyszerűsítés 

Diszkrimináció: hátrányos kezelés, bánásmód valamely csoporthoz tartozás miatt. 

A fenti jelenségek összefüggnek és az emberi magatartást az attitűdön (észlelési 
komplexitás) keresztül befolyásolják. 

Például: valaki valamely kisebbség tagját piszkosnak, erkölcstelennek, megbízhatatlannak 
tartja (sztereotípia), ezért nem kíván velük érintkezni (előítélet), ennek 
következtében nem alkalmazza vállalkozásában (diszkrimináció) 

Magyarországon a legnagyobb etnikai kisebbség a roma. Többségük súlyosan hátrányos 
helyzetben él. Velük szemben az előítéletek erősek, de a rendszerváltozás óta 
nem nőttek. Az antiszemitizmus nem nagyobb, mint a környező országokban. 
(Andorka 1999) 

A XX. század végén döbbent rá a szociológia, hogy a „nemzet” problémát elhanyagolta. 
Pedig a nemzettudat tartósabbnak és erősebbnek látszik, mint az osztálytudat. 
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7. alakalom 
Kiemelt demográfiai csoportok: 

Nők, gyerekek, idősek 

Korcsoportok és határaiknak megnevezési problémái: 

Idősek: – „fiatal öregek” (aktívak pl.: Andorka szerint 70 év alatt) 

 – „idős öregek” (passzívak pl.: Andorka szerint 70 év felett) 

Gyermek és serdülő (pár százada a lányok 16-17 éves korban váltak serdülővé az 
első menses által, ma 12-13 évesen) 

Csecsemő: egy évesnél fiatalabb (ez legalább egyértelmű) 

Nemek közötti különbségek 

Nem: – sexuális értelemben: a genetika által meghatározott nem 

– gender: pszichológiai-szociológiai különbség nő és férfi között 

Genetikai: a sejtek 23. kromoszómapárjában a nőknél XX kromoszóma van, a férfiaknál 
XY kromoszóma 

Szociológiai értelemben: a fiú és a lány csecsemőkortól más bánásmódban részesül: 

– Az európai kultúrában a férfi agresszívebb, a nő érzelmesebb, de! 

– Margaret Mead (1970) új guineai arapes és mundugumor társadalmának 
vizsgálata: 

Arapes: a lányokat és a fiúkat egyaránt kooperatív, nem agresszív, 
másokkal törődő mintákkal nevelték: Mindannyian az európai „lányos” 
viselkedésűek lettek 

Mundugumor: mindkét nem kíméletlen, agresszív nevelést kapott: az 
eredmény az európai „fiús” viselkedés 

(Ezt az eredményt többen cáfolták.) 
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A férfiak és nők munkamegosztásbeli különbségei: konfliktuselméleti megközelítésben: a 
férfiak elnyomják a nőket. Ez közel áll a „feminista” irányzat nézetéhez 

Életciklus-szakaszok: 1. csecsemő 
2. gyermekkor 
3. serdülőkor 
4. ifjúság 
5. felnőttkor 
6. időskor közé újabban beékelődik egy postadolenciának 

(utóserdülőkor) nevezett kor. (Nincs önálló jövedelme) 

Nemzetközi tendenciák 

Nők: többnyire hátrányos helyzetben vannak (kivéve a skandináv országokat) 

Idősek: a nyugdíj (kirovó-felosztó) függést okoz: attól függ, hogy kicsi vagy nagy a kereső 
hányad a társadalomban. A modern társadalmakban nem mindenütt szegényedik 
az öreg, a nyugdíjastól a gyermekkorú felé tolódik el a szegénységi küszöb 

Ifjúság: (fiatalok) problémái: 

– 1960-70-es évek lázongásai (valós, megnehezült helyzet miatt) 

– amerikai „yuppie”-k (young upwardly mobile professional) = fiatal, felfelé 
törekvő értelmiségi 

– belső differenciálódás: a kábítószerfogyasztó szubkultúrától a „yuppie”-kig 

Gyermekek: UNICEF Firenzében: sokoldalú nemzetközi felmérések: világszerte 
hátrányos, a volt szocialista országokban különösen hátrányos helyzetben vannak 

Magyarországi helyzet: 

Nők és férfiak: a vizsgálatok nevelés, oktatás, képzés, foglalkoztatás, szabadidő, 
halandóság tekintetében hasonlították össze a két nemet. 

Pl. a nők átlag kilenc évvel élnek tovább, pedig egy nap 1440 percéből kevesebb 
jut saját magára a nőknek, s mégis ők az „erősebb nem” 

Idősek: a férfiak esetében a születéskor várható élettartam csökkent, a nők emelkedése 
megállt. Mégis a – születésszám csökkenésével – az öregek aránya megnőtt. Ez 
felbomlással fenyegeti a nyugdíjrendszert 
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Fiatalok: összetett problémák. Anyagi és testi (fizikai) romlás okai: pl. házasságkötéssel, 
gyermekvállalással, lakáshoz jutással, stb kapcsolatos megterhelések 

Postadolencia: 18-29 évesek. 1989: nyugatnémet, keletnémet magyar összehasonlítás 

Magyarországon: a lakás miatt a szülőkkel maradnak a családalapítás után is 

Keletnémetország: olcsó bérlakás 

Nyugatnémetország: drága bérlakás, de magasabb bér 

Gyermekek: köztük nő a legalacsonyabb jövedelmi kategória aránya 

Társadalompolitika: Nők: minden eszköz kell, ami javítja a foglalkoztatási és anyai funkció 
párhuzamos ellátását 

Idősek: a kirovó-felosztó nyugdíjról át kell térni a tőkefedezeti 
nyugdíjra. Idősgondozás! 

Családpolitika: nem lehet elfogadni azt a gondolatot, hogy a családtámogatást le kell 
építeni! 

7. alkalom 
Népesség, népesedés, egészségügy ellátás 

Alapfogalmak: 

Demográfia: társadalomtudomány, mely a népességszámmal és a népesedési folya-
matokkal foglalkozik 

Születés és halálozás fogalma egyértelmű 

Termékenység: a szülőképes korban lévő női népesség 

Halandósági tábla: születéskor várható átlagos élettartam kiszámítása 

Morbiditás: a betegségek előfordulásának gyakorisága 

Egészség: a WHO (Világ Egészségügyi Szervezet) definíciója: a testi, szellemi és 
társadalmi jólét teljes állapota és nem csak a betegség és rokkantság hiánya 
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Kohorsz: egy női nemzedék 

Reprodukció: nem az évi születésszámtól függ, hanem attól, hogy egy születési kohorsz 
(egy női nemzedék) élete folyamán hány gyermeket hoz világra, 

Az emberiség történetének nagy részében a Föld népességszáma alacsony volt, 1750 
után Európában és az európai bevándorlású országokban a halandóság csökkent, a 
népesség nőni kezdett. Ezt csak később követte a termékenység csökkenése. 

Ma Kínában és Indiában is csökken a termékenység, s ezzel megindult a Föld 
népességének csökkenése. 

Magyarországon a halandóság az 1960-as évek közepéig javult, majd romlott. (A férfiak 
halandóságának romlása nagyobb – 40-54 éveseknél a legnagyobb.) 

Halandósági okok: 

− Nem megfelelő táplálkozás 
− Egészségre ártalmas munkahely - hő, pára, por, rezgés, 
− vegyi anyagok, 
− nagy fizikai terhelés, 
− élet- és balesetveszély 
− Lakókörnyezeti ártalmak, 
− Hosszú a munkával töltött idő, hajszolt munkavégzés, 
− Kevés szabadidő, 
− Nem üdül, 
− Lelki egészség (feszültségterhes emberi kapcsolatok) 
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A halandóság társadalmi okai: 

− alacsony egészségügyi költségek %-a. (3-3,5%)-a fejlett államokban 
meghaladja a 10%-ot 

− egészségügyi intézmények érdekeltsége 
− körzeti orvosok – szakrendelő 
− alacsony fizetés – hálapénz 
− ápolók és középréteg hiánya 
− mindenki elégedetlen 
− társadalmi hierarchiában kedvezőbb helyzetűek (információ – hálapénz) több 

állami támogatásban részesülnek 

Termékenység: – a 60-as évek óta – több országban is – a szükségesnél alacsonyabb. 
(Az egyszerű reprodukcióban is 10-15% hiány van.) Ennek oka (több 
országban is): 

– a gyermeknevelési költségek növekedése (közgazdasági elmélet) 

– a kívánt és ideális gyermekszám csökkenése (szociológiai elmélet) 

A családtámogatással 10-20%-kal emelkedhet, de a feltételek 
romlásától csökkenés várható. 

Magyarországon a pozitív változáshoz a társadalompolitikának kell változni, szemléletet 
váltani: 

− étkezés, 
− munka, pihenés, üdülés, 
− környezetvédelem, 
− munkahelyi hygiénia, 
− egészségügyi kiadások, 
− racionalitás, 
− a lakosság igényeihez igazodó egészségügyi ellátás területén 
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7. alkalom 
Életmód, mint a szerkezetben elfoglalt hely kifejeződése 

Alapfogalmak 

Életmód: a szükségletek kielégítése érdekében végzett tevékenységek rendszere (munka, 
művelődés, társas együttlét, fogyasztás, stb.) 

Életstílus: viszonylagos szabadsággal megváltozott tevékenységek, s az ezekkel 
kapcsolatos preferenciák 

Életvilág: a mindennapi élet azon elemei, amelyeket az ember adottnak vesz: 

− embertársakat 
− azok miénkhez hasonló tudatát 
− a velük való kapcsolat létesítésének lehetőségeit 
− környezetük tárgyait 

Praxis: (Bourdieu-nél) a mindennapi tevékenységeken kívül ezen tevékenységek értelmét 
és értékét (ízléseket) is ide érti 

Habitus: a mindennapi tevékenységek és ízlésvilágok mögött meghúzódó beállítódások, 
attitűdök (pl.: romantikus vagy modern irodalmat kedvel, mivel tölti a szabadidejét 
és hol  ….) 

Módszerek: 

− Időmérleg: 24 órás napló a tevékenységekről, de a háztartás tárgyi 
környezetét is szokták vizsgálni 

− Háztartás – statisztika: fogyasztási szokások, stb. 

− Megfigyelés és élettörténet: közel áll a néprajz és a kulturális antropológia 
kutatásaihoz 

Életmódkutatások: a fejlett társadalmakban az életmód erősebben tagolja a társadalmat, 
mint a munkamegosztásban elfoglalt hely, a jövedelem, iskolai végzettség, stb. 
(Pl.: csak az számít értelmiséginek, aki úgy is él! …) 

Magyarországon 1960-80: hosszú volt a „társadalmilag kötött” (pl: munkaidő) idő, a 
rendszerváltás óta megnőtt a szabadidő, de nem lett igényesebb az eltöltése. 
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− A szabadon beosztható idő társadalmi rétegenként különböző (pl.: a nők 
társadalmilag kötött ideje hosszabb / nap) 

− Vitatott kérdés, hogy a szegények és a romák átlagostól eltérő életmódja a 
szegénység következménye, vagy van egy speciális „szegénységkultúra”, 
mely akadályozza, hogy a szegénységből kiemelkedjenek? 

8. alkalom 
A társadalom intézményrendszerei. A család, mint alapvető intézmény 

Az egyénnel szemben – közvetítő szerepben – nem „makrostruktúrák”, hanem társadalmi 
intézmények állnak. 

Társadalmi intézmény: a normák és értékek egymással összefüggő tevékenységekre 
vonatkozó – elfogadott – rendszere, melyek a társadalmi életet szervezik oly 
módon, hogy a társadalom tagjai a társadalom számára szükséges funkciókat 
ellássák. 

Az intézmények lényegét a normák, s a mögöttük álló értékek alkotják, s e normák 
szerepeket határoznak meg, amelyeket a különböző státusokat betöltő 
személyeknek el kell játszani (lásd még „Kultúra, értékek, szocializáció c. témát) 
Pl.: anya, gyermek, munkás, diák stb. státusa (pozíciója)  

Az intézmények fajtái: a család, az oktatási rendszer, a gazdasági rendszer, a kormányzat 
(politika) intézménye. (Némelyek ide sorolják a vallást, de szerzőnk, mint kultúra – 
tényezőt tárgyalja.) 

A család a kiscsoportok egyike. 

Csoport: egyének olyan együttesei, akiket bizonyos közös ismérvek jellemeznek, kötnek 
össze. 

Kiscsoport: jellemzője a kis létszám, a tagok személyesen ismerik egymást, egymással – 
többé-kevésbé – szoros kapcsolatban vannak. Pl.: munkahelyi vagy lakóhelyi 
csoportok, iskolai osztályok, kis egyesületek, stb. 

Elsődleges csoport: informális csoport, bár néha nem informális. A tagok teljes 
személyiségükkel vesznek részt benne. Pl.: baráti, kortárs csoport = informális 
elsődleges csoport, de a család, a rokonság formális csoport az elsődlegessége 
mellett. 
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A csoport megalakulása szerint lehet formális: szervezeti szabályok definiálják (pl.: 
vállalati osztály) és informális: nem szervezeti szabályok definiálják, 
személyesség, közös érdekek és azok képviselete jellemzi (pl.: baráti társaság, -
kör).  

A család (rokonság, házasság) intézményrendszere 

Család: olyan emberek csoportja, akiket közvetlen rokonsági kapcsolat fűz össze, s 
melyek felnőtt tagjai vállalják a gyermekek gondozásának felelősségét. 

Rokonság: azon emberi kapcsolatokat foglalja magába, amelyek házasság vagy 
leszármazás révén jönnek létre. 

Házasság: társadalmilag elismert és jóváhagyott szexuális közösség két felnőtt között 

A rokonság nyugaton maximálisan unokatestvérig nyilvánvaló, nincs is több szó a pl.: a 
nagybátyra … 

Klán: kiterjedt rokonsági csoport, szélesebb, mint a közvetlen családi kapcsolat. A család 
minden tagja – néhány nemzedékkel korábban élt – közös őstől származtatja 
magát női vagy férfiágon. Erre jó példa a tradicionális Kínában a CSOU: 

− több ezer emberből állhat, élén a vének tanácsa áll 

− minden tagra ugyanolyan vallási kötelességek vonatkoznak 

− oktatási, gazdasági tevékenységet végez tagjai számára, pénzhitelt épít ki, 
jogi vitában bíróságként működik 

Ez a kláncsoport – sajnos – alapul szolgált a nagyvárosi (pl.: Sanghaj, ma 
Hongkong) bűnszervezeteknek. 

A család lehet  – nukleáris: egy közös háztartásban élő nő és férfi, aki saját vagy fogadott 
gyermeket nevelnek 

– kiterjesztett: ahol a fentieken túl további rokonok is élnek. 

Mindkettő lehet (az ember helyzetét nézve)  

– származási: ahová az ember beleszületik 
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– nemző: amelyikbe felnőttként lép be 

Matrilokális család: az ifjú pár a feleség szüleivel vagy közelében él 

Patrilokális család: az ifjú pár a férj szüleivel vagy közelében él 

A nyugati társadalmakban a családra, a házasságra a monogámia jellemző. 
poligámia: több nejű 
poliandria: több férjű 

Georg Murdock: 565 társadalom összehasonlítása, az eredmény: 80%-ban engedélyezett 
a poligámia (több nej) és csak kevesebb, mint 1%-ban (4) van poliandria. 

Család és házasság az európai történelemben 

− Iparosodás előtt: a család termelési egység volt. (Földművelés, kézművesség)  

− inkább nukleáris család volt (4,75 emberből állt), de ebbe a szolgák is 
beletartoztak 

− kiterjesztett család Kelet-Európára és Oroszországra jellemző (XIX. 
század) 

− 1500-as évektől 1800-ig: nyitott ágazati család: nincs intimitás, rövid tartam, 
nagy halálozási arány 

− XVI – XVII. sz. elejéig: korlátozott patriarchális család 

− XVIII, de főként XIX. sz.: zárt, otthon-központú nukleáris család: zártabb, 
szoros érzelmi kapcsolat, romantikus érzelmeken alapuló házasság. 

Mai jellegzetességek: 

− Egyszülős háztartások, többnyire válás következtében. Ez további jellemzőket 
és problémákat is felvet. Pl.: az egyik az újraházasodás. A férfiak inkább, a 
nők kevésbé. 

− Mostohacsaládok (az újraházasodás további következménye). 

− A család „árnyoldala”: megrontás (sexual abuse): pl.: vérfertőzés, erőszak. 

A család funkciói: 
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1. Termelési (régen fontos volt, aztán csökkent pl: parasztgazdaság, ma újra 
megjelenik, pl: kisipar) 

2. Fogyasztási (ma csökkenő ill. átrendeződik pl: családon kívüli étkezés) 

3. Reprodukciós (mindig jelentős volt, de a házasság mellett megjelentek az 
alternatív formák, a házasságon kívüli népesedés is számít) 

4. A gyermekek szocializációja: újkori 

5. A felnőttek pszichés védelme: legújabb 

Utóbbi két funkció (4,5) a legújabb, az 5. egyre inkább a figyelem középpontjába kerül. 
Mindkettővel a társadalomtudományok foglalkoznak, viták és különböző irányzatok 
kutatásai ismertek mindkét funkció tekintetében. 
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9. alkalom 
Az oktatás, mint integráló intézményrendszer 

Alapfogalmak 

Oktatás: a felnőttkorban betöltendő szerepekhez szükséges ismeretek átadása 
gyermekeknek, fiataloknak 

Nevelés: a viselkedési normák megtanítása, a mögöttük álló értékek átadása. Másképp 
megfogalmazva = a személyiség fejlesztése. 

E kettő együtt (nagyjából) egységes ismereteket ad, s ezáltal a kultúrába (lásd még: 
Kultúra, értékek, …szocializáció c. témát) vezeti be a fiatalt, s ezáltal integrálja a 
társadalomba. Az oktatási intézmények funkciói: oktatás, nevelés, integráció a 
társadalomba. 

− Az antik és feudális társadalmakban is voltak iskolák, de a faluközösség volt az 
elsődleges intézményrendszer a felnőtt szerepekre való felkészítésben. 

− Ezt a feladatot az iparosodás előrehaladtával majdnem teljesen átvette az iskola és a 
szocializációban betöltött szerepe is nőtt. 

− A posztindusztriális társadalmakban egyre nő az oktatás szerepe, mert a gazdasági és 
társadalmi fejlődés hajtóerejévé vált. 

Th. Schultz (1983.): „Beruházás az emberi tőkébe” c. műve. Emberi beruházás: 
eszköztől független beruházások, amelyek az egyén termelékenységét 
közvetlenül növelik. Két ilyen „ráfordítás” van: az oktatási és az egészségügyi 
ráfordítások. 

A oktatás a leggyorsabban fejlődő ágazattá válik az  

− új tudás alkotása (tudományos alapkutatás) 
− új tudás felhasználása ( alkalmazott tudományok) 
− új tudás átadása (oktatás révén). 

− Megjelent az „egész életen át történő tanulás” jelensége a társadalomban, ami a 
társadalom szükségleteinek megfelelő felnőttoktatást és képzést jelenti. E szerint az 
oktatás legfőbb funkciója a gazdasági-társadalmi fejlődés előmozdítása. (Ez a felfogás 
rokon a közgazdaságtan „emberi beruházás iskolájának” elméletével.) 
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− Az ilyen oktatás lehetővé teszi: 

1. a foglalkoztatottak képesek használni a bonyolult termelőeszközöket, (gépek, 
műszerek…) 

2. (magas képzettség mellett) újítás, innováció, rugalmas alkalmazkodás a 
változó körülményekhez. 

3. a modern társadalmak demokratikus politikai rendszerének működtetését (pl: 
Japán és kelet-ázsiai „kis tigrisek”: WORLD BANK 1993) 

Kétségek: 

A. P. Bourdieu (francia 1978) A francia iskolarendszer vizsgálata:  

− van (rejtett) társadalmi diszkrimináció: látszólag objektív vizsgáztatási 
kritériumok 

− elősegítik a társadalmi pozíciók nemzedékről–nemzedékre történő átörökítését 
(zárt társadalom, kicsi mobilitási esélyek) 

Bourdieu ezt nevezi „a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelés”-ének. 

B. S. M Miller és P. Roby (1974): „papírkórság” 

I.Illich (1971): még élesebb kritika: a szolgáltató hálózat (oktatás, kórház, szociális 
gondozó, stb.) aláássa az egyéni, családi, kisközösségi autonómiát! Ezért 
saját, személyes motivációra épülő oktatást szorgalmaz. 

Így Coleman (1966) amerikai szociológus a híres „Coleman-jelentés” c. munkájában 
igazolta a létező szegregációt, és javasolta a fehér és fekete gyerekek 
összekeverésének technikáját. („Mozaik osztályok”). Ennek hatására oktatási 
reform indult el Észak-Amerikában és Nyugat-Európában, de rájöttek, hogy az 
oktatás – nem csak ténylegesen, de – elvileg is keveset tehet a társadalmi 
egyenlőtlenségek ellen. 

Magyarázatok 

1. Bourdieu (1978.): a kulturális örökség a családban kulturális tőke lesz. Az iskola 
képtelen ellensúlyozni az esélykülönbségeket. 

2. B. Bernstein (1964.): nyelvi nehézségek a tanulásban. Pl.: Angliában sokan nem az 
„oxfordi” angolt beszélik. 
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3. A felmerült genetikai örökség kérdésére adott válaszokról (van, aki 
„intelligensebbnek” születik) kiderült, hogy egyszerűen hamisítások, tehát nem igaz! 
Ezért a „társadalmi örökség” a döntő az iskolai előmenetelben, mert nagyobb 
hatással van az intelligenciára, mint a genetikai örökség! (A környezet hatása már 
magzati korban.) Tehát az iskolára kell összpontosítani! Pl.: 1960-as évek az USA-
ban: „head start” = előkészítő program, buszoztatás, stb.) 

4. M Young (1961) angol szociológus: „A meritokrácia felemelkedése 1970-től 2033-ig” 
c. szociológiai sci-fi regénye. 

Meritokrácia: olyan társadalom, ahol az egyén társadalmi pozíciója kizárólag a 
teljesítményétől (munkateljesítmény, képességek, tudás) egyszóval „érdemeitől” 
függ. 

Kritikák: a) Mérhető-e az érdem? 

b) Kívánatos-e az érdem? 

Mert elmélyülnek a társadalmi különbségek az iskolai végzettség alapján, a konfliktusok 
elhatalmasodnak az emberek között. 

Nemzetközi tendenciák 

− „Robbanásszerű” közép- és felsőfokú iskolába járás. 

− A fejlett országok gazdasági fejlődése és nemzeti jövedelem emelkedése 
egyenes arányban áll az iskolai végzettség emelkedésével. 

Konklúzió: 

A társadalmi származás nem közvetlenül, hanem az elért iskolai végzettségen keresztül 
befolyásolja az elért társadalmi helyzetet. 

Csalódások: 

1. Funkcionális analfabetizmus (a fejlett országokban is.) 

2. Tanulási motiváció (pl.: Japán: teljesítménykényszer, stressz) 

3. Az oktatási költségek nem tartanak lépést a létszámnövekedéssel. 
Következményként létrejött az oktatásban az elszemélytelenedés, bürokratizálódás 
(pl: 1968-70. Párizs: diáklázadások) 
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Magyarországon: 

− a háború után általános iskolai kötelezettség, növekvő érettségizettek száma, nőtt az 
iskolai végzettség szintje és száma, 

− 70-es években lassult, sőt leállt a folyamat, 

− 80-as évek: lemaradás, 

− 90-es évek: „kevesebb a felsőfokú végzett”, mert előtte, „numerus clausus”, azaz 
„munkaerőtervek” alapján történő szelekció 

− 1992-ig a GDP növekvő része fordítódott oktatásra, utána csökkent. 
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9. alkalom 
A gazdaság, mint alapozó intézmény 

E témában érezhető leginkább a közgazdaságtan és a szociológia határterülete, 
rokonsága. 

Ökologikus: haszonelvű. Racionális eljárások a döntésekben. A gazdasági 
folyamatokat vizsgálja. 

Szociologikus: más motívumok is szerepet játszanak a döntésekben. A teljes 
(gazdaságot is felölelő) társasági vertikumot vizsgálja. 

Adam Smith (közgazdász): A szabadverseny = a társadalom minden tagja számára 
optimális végeredményekhez vezet, az egyén önérdeke és a társadalom 
egészének érdeke egybeeshet. 

K.Marx: politikai gazdaságtani és szociológiai nézőpontból is kapcsolódó: a gazdaság és a 
társadalom fejlődését a termelőerők és a termelési viszonyok közti 
ellentmondások és kölcsönhatások eredményének értelmezte. 

M.Weber: párhuzamosan oktatta a szociológiát és a közgazdaságtant. A gazdasági élet 
társadalmi feltételei érdekelték. 

J.Schumpeter (1975) közgazdász, de a szociológiai elem áll a munkássága 
középpontjában: a „vállalkozók osztálya”. 

Polányi K.: „ a gazdaság a társadalomba ágyazottan működik”. 

Parsons és Smelser (1956): a gazdaság a négy társadalmi alrendszernek (gazdaság, 
kultúra, politika, személyiség) egyike, s csak a másik hárommal kölcsönhatásban 
működik. 

Coleman (1990) elsősorban az egyén „racionális döntéseit” használja (ez itt közgazdasági 
fogalom). 

Közgazdasági fogalmak 

Hivatalos vagy első gazdaság: mellette további gazdaságok is működnek. 
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Informális gazdaság: többnyire kismértékű gazdasági tevékenység, mely eredménye nem 
jelenik meg a GDP számításában, de a jólétet növeli. 

Második gazdaság: (Gábor-Galasi 1981) törpegazdaságok, háztáji, javítási munkák. A 
rendszerváltás után nincs értelme a fogalom használatának. 

Szürke gazdaság: nem kifejezetten tiltott, de az SZJA alól kibúvó, nem teljesen legális. 

Fekete gazdaság: a jólétet nem növelő, tiltott, illegális haszonszerzés; bűnözés. 

Szervezet: az emberek (többé-kevésbé) személytelen kapcsolataira építő nagyobb 
csoportja, melyet konkrét cél megvalósítására hoztak létre. Struktúrája van, 
szabályozza tagjai tevékenységét, hierarchizált. Lehet formális és informális. 

Intézmény: az emberi tevékenységek bizonyos területére vonatkozó értékek és normák 
együttese, melyek megmondják, hogy milyen viselkedést vár el az egyéntől (pl. 
főiskola a hallgatóktól) (A köznyelvben a „szervezet” és „intézmény” fogalmat 
azonosan használják) 

Bürokrácia: olyan szervezet, amelyben az ügyintézés meghatározott szabályok szerint 
folyik. 

Vizsgáló módszerek: survey-módszer, esettanulmány, deduktív módszer, matematikai 
eljárások, játékelmélet módszerei. 

Elméletek: itt nyilvánul meg leginkább a homo oeconomicus és a homo sociologicus 
különbsége 

Homo oeconomicus: az indivídum csak saját hasznát keresi 

Homo sociologicus: közösségi ember, mert egyetlen célja, hogy megfeleljen 
közössége elvárásainak, normáinak. 

A.Smith, Durkheim és Dahrendorf (1958) is: nem az önérdek, hanem a normák vezetik az 
ember cselekedeteit. 

M.Weber szerint a cselekvés mindkét motívuma működteti a társadalmi  cselekvést, s 
ezek célracionális, értékracionális és tradicionális (hagyományos, normakövető) 
viselkedéseket eredményeznek. A kapitalizmus a célracionális viselkedés túlsúlya 
felé halad. 

Ma két ellentétes elméleti irányzat van a szociológiában (és a közgazdaságtanban is). 
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1. G.Becker (1981) (Chicagoi iskola) a társadalmi folyamatok „haszonmaximalizálók” 
lettek. (Még a házasság és a gyermekvállalás is) 

2.  H.Simon (1982) „korlátozott racionalitás”elmélete. A korlátokat társadalmi feltételek 
határozzák meg. 

Mások: ízlést vagy más preferenciákat kutatnak, pedig a hagyományos közgazdaságtan 
elve: ”de  gustibus est disputandum” (az ízlésről pedig nem vitatkozunk) 

A.Sen: (Weberhez hasonlóan) szintezésre törekszik. Szerinte három féle az emberi 
viselkedés. 
1. Önzés 
2. Szimpátia (altruizmus) 
3. Elvi, erkölcsi elkötelezettség mentén történő döntés. 

S.Lindenberg (1990): homo szociologikusz-homo ökonomikusz emberképe: az ember 
haszna érdekében racionálisan dönt, de nem kíván úgy hasznot emelni, hogy az 
ellentétben álljon normáival és érdekeivel. 

Gazdasági mechanizmusok 

Polányi Károly (1976) 

1. Kölcsönös adományok, ajándékok – reciprocitás (Trobriand szigetek – 
Malinowszki: kulakereskedelem) 

2. A termékek központi begyűjtése és elosztása – redisztribúció (XVIII. sz. 
Dahomeyi Királyság)  

3. Piac (kapitalista gazdaság) 

(Kimutatta, hogy a szocializmusban is működik mindhárom mechanizmus.) 

Ma: mindhárom együtt jellemzi a gazdaságot: a családtagok között a reciprocitás, a jóléti 
rendszerben a redisztribúció, és a széles értelemben létező piac is jelen van. 

A szocialista gazdaságról szóló viták (pl.: J.Schumpeter 1975, Hayek 1944, Nove 1990) 

Kornai János (1980 és 1993) A hiány szükségszerűen a tervgazdaság következménye, 
ahol a termelő eszközök állami tulajdonban vannak és egypártrendszer van. 
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„Menedzserek forradalma”: Burnham (1962): a multinacionális vállalatoknál a 
menedzserek kezdtek úgy viselkedni, mint a tulajdonosok. Burnham kimutatta, 
hogy itt nem a nyereség, hanem a hatalmuk növelése volt a cél. Mások ezt 
cáfolták. 

M. Weber: a bürokratikus szervezetek 

Előnyei: 

1. Szakismereten alapuló munkamegosztás 
2. Egyértelmű hierarchia, pontos szabály van utasításra, függésre 
3. Az előrelépés (karrier) pontos szabályok szerint történik 
4. Az ügyintézés meghatározott szabályok szerint történik 
5. Az ügyek intézéséről írásos dokumentumok készülnek 
6. A bürokraták teljes munkaidős állásban, kereset fejében dolgoznak 
7. A kapcsolatok személytelenek az ügyintézésben 

Hátrányai: 

1. Alapvető tendenciája a növekedés (minél több beosztottja van, annál nagyobb a 
vezető tekintélye, ez túlnövekedést okoz) 

2. Megfelelési képtelenség a karrier csúcsán 
3. A működés válik céllá: a szervezeti cél helyett saját bürokratikus célját követi 
4. A bürokráciában „benne van” az oligarchizálódás tendenciája 
5. Mindezek miatt merev 

Kérdés: Meddig mehet a gazdasági fejlődés? 

− Római Klub: a fejlődésnek ökológiai határai vannak 

− H.Hirsch (1976) : a növekedés ökológiai határain túl társadalmi korlátok is vannak: 

1. Egyre több jószág válik „pozicionális jószággá” (sokan birtokolják) 

2. Kommercializálódás= minden megvásárolható. Ez – végső soron – rontja az 
emberi kapcsolatot 

3. A haszonmaximalizálás háttérbe szorít minden más erkölcsi normát 
(igazságszolgáltatás) 

Gazdaságszociológiai elméletek 

W.Taylor: tudományos munkaszervezés (H.Ford) 
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Mayo (1933) Western Electric: Hawthorne – effektus: ”humán ralition” irányzat = emberi 
kapcsolatok 

Gépesítés, automatizálás létrehozta az „elidegenedést”, szükségszerűvé vált a munka 
humanizálása: Svédország: autonóm munkacsoportok NSZK: munkás 
önigazgatás. 
1970-es évek Jugoszlávia, NSZK: munkás önkormányzatok jöttek létre, mégsem 
volt kielégítő. A negatívumok között a társadalmi következmények súlyosak voltak 
(pl.: munkanélküliség). Szegmentált lett a munkaerőpiac, azaz a szereplők 
szembeálltak a munkaerőpiacon: nők – férfiak, teljes munkaidős – 
részmunkaidős, kisvállalkozó – nagyvállalkozó, hazai – vendégmunkás 

A munkanélküliséget a 2. világháború után a keynesi gazdaságpolitika és beveridge-i 
szociálpolitika látszólag megoldotta. Ma újra növekvő jelenség. 

Informális gazdaság jellegzetességei: 

− De Sotó (1989) Peru: az informális gazdaság hatékonyabb, mint az állami 

− Gershuny (1978): a dráguló szolgáltatások miatt kialakul a „self service” 
(önkiszolgáló) társadalom 

− Glatzer – Berger (1993): a fejlett országokban jelentős az otthon végzett 
munka és a családok egymás közötti kölcsönös segítségnyújtása 

Magyarországon: 

1970-72: Héthy Lajos – Makó Csaba: Győri Rába Vagongyártó Vállalatnál végzett 
vizsgálataikból megírták a „Munkásmagatartások Magyarországon” c.-művüket, 
melyben középponti megállapítás:  

„A tényleges teljesítmény nem csak az anyagi ösztönzéstől, hanem a szervezeten 
belüli hatalmi viszonyoktól is függ.” 

Építőipari vizsgálataik szerint az alsószintű vezetők pártmunkások köréből 
verbuválódnak. Nagy szerepe van az informális kapcsolatoknak. 

Sági (1994): az 1993. évi felmérés szerint a menedzerek túlnyomó része 1989. előtt is 
vezető volt. 

Szelényi Iván (1992.): A lakosság hány százaléka válik vállalkozóvá? 
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− Akkor a legsikeresebb a mezőgazdasági vállalkozás volt, mert a tsz-esítés 
előtt is legalább közepes gazdasággal rendelkező termelő lett sikeres 
vállalkozó, ennek oka a hozott családi hagyományok, kultúra. 

− Ma a megkérdezettek kevesebb, mint 20%- lenne vállalkozó a gazdaságban. 

A munkanélküli definíciója: 

− Nemzetközi: aki a megelőző hónapban egyáltalán nem végzett kereső 
tevékenységet, aktívan keresett munkát és készen áll arra, hogy azonnal 
munkába lépjen.  

− Magyar: aki a megelőző hónapban 15 vagy annál kevesebb napot dolgozott, 
aktívan keresett munkát és készen áll arra, hogy azonnal munkába lépjen. 

(1995. tavaszán a 16 éves és idősebbek 11,8%-a volt munkanélküli.) 

A magyar háztartások többsége tényleges anyagi problémákkal küszködik. 
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10. alkalom 
Az állam, a kormányzat, a politika, mint alrendszer 

(A Magyar Köztársaság államszerkezete)* 

Minden társadalomnak van egy – többé-kevésbé elkülönülő – alrendszere, ahol a 
társadalom egészét érintő 

− döntéseket meghozzák,  

− végrehajtásukat biztosítják (modern társalomban az állam) 

− (szükség esetén) kikényszerítik. Ez az alrendszer a politika. 

Alapfogalmak 

Politikai szociológia: Különbözik a másik két politikát vizsgáló tudománytól, a politikai 
történetírástól és a politológiától vagy politikatudománytól. 

− A történetírástól abban, hogy nem az egyedi politikai események, döntések 
állnak az érdeklődés középpontjában, hanem a politikai életben megnyilvánuló 
törvényszerűségek, a politika társadalmi háttere, összefüggése a társadalmi 
szerkezettel és folyamatokkal. 

− A politológiától abban, hogy főként empirikus adatokkal próbálja magyarázni 
az eseményeket, s nem tesz kísérletet az ideális politikai rendszerek 
kidolgozására. (A különbségek ellenére sok átfedés van a három terület 
között.) 

A politikai szociológia nézőpontjából tárgyalja Andorka R. az állam, a kormányzat, a 
politika témájában. Az alapfogalmakat Weber határozta meg: 

Állam: politikai intézmény, mely pontosan körülhatárolt helyen egyedül alkalmazhat 
kényszert (adók, bebörtönzés, hadüzenet, stb.) (Ahol más intézmény is 
alkalmazhat kényszert, erőszakot, az az állam hiánya vagy gyengesége.) 

Kormányzat: egyének, akiknek joguk van – állami hivataluk folytán – erőszakot alkalmazni 
(Az állam és a kormányzat közti különbség az, hogy az állam tartósan fennmarad, 
a kormányzat személyei (előbb-utóbb) kicserélődnek.) 
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Politika: a társadalom tagjainak és csoportjainak arra irányuló tevékenysége, hogy az 
állami döntések meghozatalára feljogosító pozícióba jussanak, ezeket a 
pozíciókat megtartsák, vagy legalább befolyásolhassák a döntést, vagyis 
hatalomhoz jussanak, ill. azt megtarthassák. 

Hatalom: olyan viszony, ahol a hatalmat birtokló személynek módja van arra, hogy a 
hatalmának alávetett személyeket arra bírja, hogy szándékának megfelelően 
viselkedjenek (akár egyetértenek, akár nem!) Különbség van 
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− legitim (elfogadott) hatalom és 
− uralom (kényszerítő) között. 

Weber (a hatalom és uralom szót szinonimaként használja) a legitim hatalom típusai: 

1. Tradicionális uralom (hatalom): hagyományokon alapuló (öröklés, hit) Pl.: 
király (a modern társadalmakban szerepe csekély) 

2. Karizmatikus uralom (hatalom): alapja az uralkodó személyisége  (Gandhi, 
Kossuth L. Ceasar, Sztalin, stb.) Ez néha nagy szolgálat az alattvalónak, 
máskor katasztrófa… 

3. Racionális – legális uralom (hatalom): alkotmányjogi szabályok szerint sok 
kívánatos célt nem tud elérni, de a katasztrófát jobban elkerüli, mint a 
karizmatikus modell. 

A politikai rendszerek két szélsőséges típusa: a demokrácia és a totalitarizmus. 

Sokféle demokrácia definíció van: 

K. Popper: az a rendszer, ahol a társadalom tagjai erőszak nélkül kicserélhetik az uralmon 
levőket (pl: parlamenti választáson) 

R. Dahrendorf: a politikai demokrácia akkor szilárd, ha már – minimum – két alkalommal 
került kormányra, majd váltásra a vezetés (kormánypárti és ellenzéki szerep 
felcserélődése) 

Smelser (1994.): az eljárás mellett tartalmi elemeket is kiemel: 

− formatizált versengés (választás) 
− folyamatos nyomást gyakorol az ellenzék is  
− a hatalmat intézményes korlátok között gyakorolják, melyek védik az egyént, a 

magánérdeket, a kisebbséget 
− szükséges, hogy a társadalom tagjai közösségnek érezzék magukat. 

Totalitárius rendszer: az a diktatórikus politikai rendszer, mely nem tűr ellenzéket és az 
egyén magánéletébe is beavatkozik, az egyén gondolkodását ellenőrizni, 
szabályozni kívánja. (XX. századi példák: nemzetszocialista Németország, sztálini 
Szovjetunió) 

Autoritárius rendszer: az a diktatórikus politikai rendszer, mely nem tűr nyílt ellenzéket, 
(többé-kevésbé) tartózkodik az egyén magánszférájába való avatkozástól (pl: dél-
amerikai diktatúrák, az 1963. utáni Kádár-rendszer). 
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A totalitárius és autoritárius rendszer között nincs éles határ. 

A demokrácia fajtái: 

− közvetlen: minden polgár részt vesz a döntések meghozatalában (pl: görög 
demokrácia, ma Svájc: kantonok, a népszavazás) 

− képviseleti: képviselők választása, közvetlen döntésbefolyásolás. R Dahl 
szerint ez a poliarchia, amelyben az egyének és csoportok 
szabadon hozhatnak létre érdekeik képviseletére képviselőt. 

Képviseleti eszközök a demokráciában: 

− Párt: csoportosulás, melynek kifejezett célja a hatalomra jutás és a 
hatalom megtartása. 

− „Nyomást kifejtő csoport”: (PRESSURE GROUP): nem az uralomra jutás, 
hanem a döntések befolyásolása a cél. (Pl: iparban a lobby). Hasonló az 
érdekcsoport pl: nyugdíjasok. 

− Mozgalom: kevésbé szervezett társulás, mely az egész társadalom 
súlyos problémáját akarja orvosolni pl. zöldmozgalom. 

(Sokszor nem a demokrácia hagyományos eszközeit, hanem a tiltakozás 
különböző formáit használják. Pl: tüntetés.) 

Civiltársadalom: (bár Hegel és Marx is használta) az utóbbi idők fogalma. A társadalomnak 
mindazon része, szervezetei – egyesületek, egyházak, némelykor 
magánvállalatok – melyek nem függenek az államtól. 

(Mások kiterjesztik a fogalmat az állampolgár magatartására, melyekkel a köz 
hasznát keresik.) 

A demokráciához erős civil társadalom kell (ahol az önérdek érvényesülését 
korlátozzák az erkölcsi értékek és szabályok.) 

Jóléti állam: 

A demokratikus rendszer lényege, hogy az állampolgárnak jogai vannak.  

T. H. Marshall (1973.): megkülönböztet: 
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− polgári jogokat: szabadságjogok 

− politikai jogokat: választás és választhatóság joga 

− szociális jog: az állampolgárnak az a joga, hogy a társadalom biztosítsa 
számára életszínvonalának és szociális biztonságának – elfogadott – 
minimumát. 

A három jog időben is követi egymást, legelőször a polgári jogokat szerezte meg a 
társadalom tagja, majd a politikai jogot, s a szociális jog biztosítása a „legfiatalabb” 
vívmány és nem is garantált még minden demokráciában. 

A szociális jog gyakorlásához kapcsolódik a jóléti állam fogalma. 

Az állammal kapcsolatos elméletek központi kérdése ma a 

nemzetállam: az a politikai cél, hogy egy nemzet minden tagja legyen a nemzetállam 
alattvalója, egy állam minden polgára legyen az államalkotó nemzet tagja.  

Ellene: az Európai Unió és a nemzetállamokon belül több átfedő régió van. Pl.: 
Bázel környéki régió. 

A modern államokban mind az állam, mind a piac csődöt mondott bizonyos társadalmi 
problémák megoldásában, ezért a jólét megteremtésében újra nagy szerepe van a kisebb 
közösségeknek (pl: család, rokonság, egyesület, szomszédság, stb.) 

Az állam ismérvei: 

1. Az állampolgárok közössége által képződött hatalom, mely a társadalomra vonatkozó 
döntések meghozatalának lehetőségét jelenti.  
Az állam hatalmát 

− irányító, szervező tevékenységén keresztül  
− szervezetei útján  
− területén élő lakosság felett gyakorolja. 

Az állam történelmi kategória, több fogalmi ismérve van:  

a. alapvető vonása: központosított politikai közhatalom létrejötte, 

− a társadalom irányítását látja el, 
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− a hatalmat gyakorló intézmények folyamatosan elkülönültek, s így látják 
el feladatukat az állam nevében. Önálló szervtípusként alakultak ki a  

− törvényhozó és képviselő szervek: politikai döntések, legfelsőbb 
szintű joggyakorlás 

− államigazgatási szervek: a képviseleti szervek által hozott 
döntések végrehajtása, szervező, irányító tevékenység 

− igazságszolgáltató, bírói szervek: jogvitákat döntik el, 

− a fegyveres erőszak szervei: külső védelem, belső rend 
fenntartása. 

Az állami szervek között bonyolult munkamegosztás, alá-, fölé,- 
mellérendeltség van. 

b. fontos jellemzője: a lakosság területi egységként való felosztása (csak akkor 
tudja gyakorolni hatalmát, ha tevékenysége a területén lévő minden egységre 
kiterjed.) 

c. fontos ismérve: az állam szuverenitása: más államoktól való függetlensége. 
Szabad döntés külső és belső ügyekben.  

Külső: saját elhatározás alapján léphet. 
Belső: külső hatalom nem korlátozhatja. 
(Abszolút szuverenitásról nem beszélhetünk. Nemzetközi normák, 
egyezmények, nemzetközi szervezetek tevékenysége.) 

2. Az állam funkciói 

a. alapvető feladata: a társadalmi közös ügyek intézése, pl: társadalmi stabilitás 
fenntartása, konfliktusok feloldása, rendezése 

b. külső, védelmi feladatköre: védi a lakosságot a külső fenyegetés, támadás ellen. 

c. gazdasági és szociális funkció: 

− intézmények létrehozása, 
− infrastruktúra fejlesztése, 
− pénz biztosítása (adók), 
− gazdasági döntések (vámok, adókedvezmény segítségével) a 

vállalkozások tevékenységét befolyásolja, 
− tulajdonosi részesedés, 
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− szociális funkció: segítés. 

d. oktatási, kulturális funkció: intézményeket hoz létre és tart fenn. 

A hatalommegosztás teóriája 

1. Az angol John Locke, francia Montesquieu: a koncentrált uralkodói hatalommal 
szemben: 

A francia nézet: nem csak a megosztás, de ezek egyensúlya is fontos: 

− törvényhozó 
− végrehajtó 
− bírói hatalom egyensúlya = „hatalmi triász” 

2. A modern társadalomban az „eredeti hatalmi triász” mellé több állami szervezet 
került: helyi önkormányzati döntések és hatáskörök. (Minél szélesebb jogkör, annál 
jelentősebb egyensúly.) 

Utóbbi évek: a sajtó és tömegtájékoztatás „önálló hatalmi ág”. (Informális hatásában 
– tényleg – döntésbefolyásoló.) 

A Magyar Köztársaság államszervezete: 1989. évi XXXI. Tv: új államszervezeti modell. 1 

Az államszervezetet az Alkotmány határozza meg. 

                                                 
1 Forrás: Dr. Bíró Sándor – Dr. Kovács László: Állam és jogelméleti alapfogalmak, alkotmányjogi ismeretek 
GATE Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémia 1997. 
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Az államszervezet tagjai: 1. Alkotmánybíróság 
2. Állami Számvevőszék 
3. Országgyűlési biztosok (OMBUDSMAN) 

− állampolgári jogok biztosa 
− nemzeti jogok biztosa 
− etnikai jogok biztosa 
− kisebbségi jogok biztosa 

4. a törvényhozó, végrehajtó, bírói hatalom 
5. az államfő 
6. a helyi önkormányzatok 

A hatalmi ágak megosztásának centrumában az Országgyűlés áll: törvényhozó,  
 és a kormány áll: végrehajtó,  
 és a köztársasági elnök áll: kiegyensú-

lyozó, semleges hatalom 

Az alkotmányos biztonságot a kiegyensúlyozott hatalmi egyensúly jelenti.  

− a központi állami szervekkel szemben a helyi önkormányzatok a kiegyen-
súlyozók, 

− a bírói hatalom önálló, független, 

− a törvényhozó hatalommal (Országgyűlés) szemben Alkotmánybíróság 

− a végrehajtói hatalommal (ellenőrzése miatt) szemben Állami Számvevőszék 

− az országgyűlési biztosok a közigazgatás törvényességét biztosítják 

− az ügyészség a vádhatósági funkció mellett általános törvényességi felügye-
letet lát el 

Az Országgyűlés (Parlament) szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat az 
Alkotmány és az Országgyűlés Házszabálya hozza. 
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11. alkalom 
Kultúra, értékek és normák. A szocializáció 

A szociológia kiinduló gondolata: a társadalomnak kultúrája van, mely meghatározza, hogy 
a társadalom tagjai a társadalmi érintkezésben, az együttműködésben hogy viselkedjenek. 

(Tágabb fogalom, mint a köznyelvben: nem csak (és nem elsősorban) irodalmi, művészeti 
alkotásokat, azok ismeretét és élvezetét), hanem a kultúra 

− emberek alkotta tárgyakat (pl. épület, bútor, stb.) 

− (és főként) a társas viselkedés szabályait, normáit és az azokat 
alátámasztó értékeket és hiedelmeket, a vallást, a hétköznapi és 
tudományos ismereteket és magát a nyelvet jelenti.  

A kultúra elemei: anyagi, kognitív és normatív szinten jelenhetnek meg. 

A kultúra a külső környezethez való alkalmazkodás eszköze. (A pigmeus pont olyan 
kultúrált, mint például egy európai) 

Kulturális késés (cultural lag): Dahrendorf: a demokráciáról (lásd. 2. alkalom: a 
rendszerváltásról a szociológia történetisége...) A természeti – gazdasági – 
társadalmi környezet gyorsabban változik, mint maga a kultúra.  

Subkultúra: a többségi kultúrától eltérő kultúrák 

Kulturális pluralizmus: több kultúra együttélése egy társadalmon belül 

Multikultúrális társadalom: ahol kulturális pluralizmus van. Huntington (1995) amerikai 
politológus jóslata: „a nagy ideológiai konfrontációk befejeződtek, a jövő 
világháborúi a kulturák között lesznek.” Az tény, hogy a különböző kultúrájú 
embereknek a békés együttélést tanulnunk kell! 

Normák: a viselkedési szabályok: pl.: jogi, vallási, erkölcsi, szokások, illem, divat, stb. 

Tények a normákkal kapcsolatban: 

1. Egy társadalmon belül is lehetnek ellentmondásban a normák pl.: a 
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büntetőjog büntet olyant, amit a népesség nem helytelenít (pl.: 
csempészett árú vásárlása) (Ellentétbe kerülhetnek osztályok és 
csoportok közötti normák.) 

2. A normák a történelem fejlődése során változhatnak pl.: a homosexualitás 
büntetőjogi és erkölcsi megítélése 

3. A különböző társadalmak különböző normákat fogadnak el (pl.: 
vérbosszú, gyermekek fenyítése) 

4. Az elfogadott normák nem mindig jelentenek előnyt a társadalom 
fejlődése, fennmaradása szempontjából (pl.: tehenek levágásának tilalma 
a hindu vallásban) 

5. A társadalmi fejlődés fontos összetevője, hogy a normák változhatnak. 
Ezért a szociológia óvakodik a negatív értékeléstől! 

De! Vannak „örök” emberi normák is (minden világvallásban) pl.: Máté 7,12: „Amit tehát 
szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanezt cselekedjétek velük!” 

Értékek: kulturális alapelvek, melyek kifejezik, hogy egy társadalom mit tart kívánatosnak, 
jónak vagy kerülendőnek, rossznak. (Mindaz, amit a felnőtt emberek külső 
ellenőrzés hiányában is értékesnek tartanak, e szerint élnek…) 

Szocializáció: – pszichológiai jelentése: az emberi személyiség kialakulása 

– szociológiai jelentése: a szocializáció (társadalmiasodás) során a 
gyermek megtanulja a környező társadalom kultúráját: normáit, értékeit. 
Az egyén elsajátítja azokat a szerepeket, amelyeket a különböző 
státuszaiban be kell töltenie. 

Internalizálás: bensővé válás: amikor az egyén külső kontroll nélkül is, bensővé vált 
módon cselekszik az értékek és normák szerint 

Az élet minősége: „jólét” (welfare): anyagi javakkal való ellátottság, „jóllét” (wellbeing): 
szellemi javakkal való ellátottság tekintetében is jól érzik magukat (pl.: boldogság) 
A boldogság mint az élet minősége a szociológia vizsgált területe 

Vizsgáló módszerek:  

1. Értékskálák:pl.: Rokeach (1968), Juglehart (1977,1990) 
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2. Világérték vizsgálat (lásd Andorka: 494,495.old.) M.Kohn: „Milyen tulajdonság 
kifejlesztését tartják fontosnak?” 

3. Attitűdök vizsgálata. (Attitűd: lelki, szellemi készség, mellyel személyekre, 
tárgyakra, helyzetekre meghatározott módon reagál az egyén.(Rokon- vagy 
ellenszenv érzésével) Pl.: „Mit szólna, ha gyermeke színesbőrűvel kötne 
házasságot?” Az ilyen típusú kérdések az attitűdök mögött álló értékekre 
kérdeznek rá, s inkább konkrét helyzetekkel kapcsolatos attitűdöket vizsgálnak 

4. Életminőség vizsgálat: 

Allard: három dimenzió az életminőségben: 

1. birtoklás – vagyis anyagi színvonal 

2. szeretet vagyis jó emberi kapcsolatok 

3. létezés – vagyis önmegvalósítás (Maslow továbbfejlesztette ezt a 
gondolatot a motivációs elméletében) 

Magyarországon Hankiss Elemér: nálunk „negatív modernizáció” történt. 
Individualizációban („egyéniesedés”) túlszaladtunk a fejlett társadalmak ilyen irányú 
változásain, a hatékony munka, az önállóság, az újítás területén elmaradtunk a modern 
társadalmaktól. 
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11. alkalom 
Elérés a kultúrától: a deviancia 

Deviáns viselkedés: (egy adott társadalomban, egy adott korszakban) a társadalomban 
elfogadott normákat megszegik. 

Pl: ma Magyarországon: öngyilkosság, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás, 
bűzözés. 

Deviancia okok: – gyermekkori szocializáció zavarai, 

− felnőttkori feszültséghelyzetek, 

− a magyar kultúrának bizonyos deviáns  viselkedést (öngyilkosság, 
mértéktelen ivás, depresszió) hallgatólagosan sugalló sajátosságai, 

− az egész társadalomra kiterjedő anómia és elidegenedés – válság 
kialakulása, 

Anómia: a normák meggyengülése 

Elidegenedés: az ember idegenül érzi magát a társadalomban 

Anómia – dimenziók: – a normákban való egyetértés meggyengülése, 

− az élet értelmetlenségének érzése, 

− az önértékelés elvesztése, 

− az elmagányosodás, 

− hatalomnélküliség, tehetetlenség, kiszolgáltatottság érzése. 

Példák a magyar kultúra – hallgatólagosan sugalló – sajátosságaira, melyek a devianciát 
támogatják: 

− családi halmozódás. Pl: Teleki László, Teleki Pál, Teleki Géza mindannyian 
öngyilkosok lettek: példamechanizmus. 
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− Nagyrabecsült és „alkotó”  öngyilkosság – pl: József Attila, Széchenyi István: 
hősiesség 

− A munkásság és a parasztság körében is van „hősies”, önkéntes halál. Dívik a 
szorongástól való menekülés, a „meghívott halál”. (Bizonyos történelmi 
időszakban, pl: nagy gazdasági világválság.) 

− Az alkoholfogyasztás mértéktelensége: pl: bordal a művészeti alkotásokban 
(Verdi, Erkel) (Dobó István a döntő csata előtt lerészegedik az „Egri Csillagok” 
c. filmben.) 

− Családi és társadalmi ünnepek mértéktelen ivászatai. 

Viszont! A betyárvilág megszűnte óta nincs „erőszakkultúra” Magyarországon. (Eddig!) A 
feszültségek okozta agresszió inkább önmaga ellen fordul az elidegenedett 
egyénben. (Délkelet-Magyarország öngyilkosságai) 
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12. alkalom 
A vallás 

Durheim: a vallás a szent dolgokra vonatkozó hitek és gyakorlatok egységes rendszere. 

(A dolgok lehetnek – profán: a társadalom mindennapos, szokott, adott jelen-
ségei. 

– szent: a nem hétköznapi, a földöntúli jelenségek, amelyek 
meghaladják a közvetlen léttapasztalatot. 

Yinger (1970.) a vallás (szociológiai értelemben) olyan hit és gyakorlatrendszer, 
melynek segítségével valamely embercsoport az emberi élet végső 
kérdéseivel birkózik. 

(A valláshoz nem feltétlenül tartozik Isten fogalma, így nem kizárt, hogy teljesen ateista 
filozófiának is vallásfunkciója legyen!) 

Vallásosság dimenziók: – hit bizonyos vallási tételekben, 

− bizonyos rituálék gyakorlása, bennük való részvétel 
(istentisztelet, ima) 

− vallási ismeretek (pl: Biblia) 

− vallási élmények (Istennel való személyes kapcsolat) 

− a vallás által előírt erkölcsi normák megtartása. 

A vallás – általában – erős szervezetet, közösséget hoz létre. (Ezért is sorolják egyesek az 
intézmények közé.) 

E. Troeltsch: a vallási szervezetek lehetnek:  egyház, szekta, újabban felekezet és 
kultusz. 

Egyház: nagyobb létszámú társadalmi szervezet. A tagság nagyrészt beleszületik. 
Elkülönült, képzett papsága van. A tanítást, az intellektuális elemeket 
hangsúlyozza. Ha a társadalom széles – csaknem teljes – népessége hozzá 
tartozik, az egyház összekapcsolódhat az állammal. 
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Szekta: kisebb létszámú, a tagsághoz egyszeri, felnőttkori megtérés tartozik. Nincs 
specializált papsága. Az érzelmi elemeket, a vallásos élményeket hangsúlyozza. 
Más egyházak és szekták tagjait nem tartják vallásosnak és megtérítésükre 
törekszenek. A szekta szervezetileg közelíthet az egyházhoz vagy a „lazább” 
felekezethez is. 

Felekezet: (Denomination) „félúton” van a szekta és az egyház között. Tagja elfogadja, 
hogy többvallású társadalomban él, toleráns a több felekezettel szemben. Greeley 
(1972.) szerint a modern társadalmak felekezeti társadalmak. Ez azt jelenti, hogy 
a felekezetek függetlenek az államtól, s képesek együttélni több felekezettel a 
társadalomban. 

Kultusz: (cult): „formátlan” vallási vagy nem vallási csoportosulás, amely valamely hit vagy 
rituálé körül alakul ki. Pl: sátánizmus vagy „boszorkányhit”. 

Új vallási mozgalmak: (NEW RELIGIONS MOVEMENTS): szekta és kultuszjellegű moz-
galmak. Egy részük eltér attól, amit a köznyelvben vallásnak nevezünk. 

Civil vallás: az amerikai állampolgári kultúrának vannak olyan elemei, amelyek vallási 
tartalmúak,, nem tartoznak egy meghatározott egyházhoz, de mindenki által 
elfogadottak. Pl: hálaadás ünnepe. Az amerikai dolláron „Istenben bízunk” mondat 
szerepel, stb. 

R. Bellah (1967.): a civil vallás lényeges szerepet játszik az amerikai társadalom 
integrációjában. 

Fundamentalizmus: vallási mozgalmak, csoportok, közösségek, melyek erősen ragasz-
kodnak néhány hittételhez, ezeket hajlamosak ráerőszakolni szűkebb és tágabb 
környezetükre. A tételektől való eltérést eretnekségének tekintik. Pl: „világterem-
tés”: az Ótestamentumban leírt történet szó szerinti értelmezése, az ember szár-
mazására vonatkozó tudományos elméletek elutasítása. 

A vallás funkciója a társadalomban: 

Durkheim (1925.): minden társadalomnak szüksége van rituálékra, ha régiek el is évülnek, 
újaknak kell helyükre lépni: szabadság, egyenlőség, társadalmi együttműködés. .. 
Szükség lesz ceremóniákra, mely ezeket az értékeket szimbolikusan kifejezésre 
juttatják.  

Berger és Luckmann (1963, 67.) az ember nem tökéletesen ösztönvezérelt lény. Normák 
kellenek, de nem működnek, ha nem támaszkodnak valamilyen végső, 
egzisztenciális értékekre. A vallások ilyen végső, egzisztenciális válaszok. Az 
embernek világképre van szüksége, mert az: 
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− a társadalom tagjai számára értelmezési keretet ad az élet értelméről, 
értékről, normákról, 

− közösséget teremt. Legitimálják a fennálló intézményeket. 

Ám ma is képesek a fennálló rendszer megkérdőjelezésére is! A forradalmi átalakulásban 
is cselekvőek a hívők, az egyház. Pl: a latin-amerikai felszabadítási teológia. 

A vallás és a gazdaság összefüggése 

M. Weber: a hinduizmus és más indiai vallások, a konfucianizmus, a taoizmus, a 
mohamedanizmus, az izraelita vallás és a keresztényég hatását vizsgálta. 
Egyes vallások gátolják, mások segítik a gazdaság fejlődését. Pl: a 
protestantizmus segítette a kapitalizmus kialakulását.  

Szekularizáció: régebben ez a fogalom azt jelentette, hogy a vallás fokozatosan elveszti 
fontosságát, gyengül, majd teljesen elhal.  
Újabban a szekularizáció nem a vallás és az egyház eltűnését, hanem az 
átalakulását jelenti. 

Folyamatok – ma – a szekularizáción belül: 

1. A racionális gondolkodás elterjedése. A zsidó és a keresztény vallások sokkal 
racionálisabbak, mint más, (régebbi) mágikus hitek. Ugyanakkor az érzelmi 
elemeket a racionalitás nem tudja elnyomni. 

2. A nem sajátosan vallási feladatok (államigazgatás, oktatás, betegápolás, 
szegénygondozás, stb.) elvégzésének függetlenedése az egyházaktól. 

3. Átalakul az egyházak szervezete, gyengül a hierarchia, erősödik a kis, 
spontán vallási csoportok szerepe, nő a „laikusok” szerepe is. A vallásosság a 
laikus hívek körében tudatosabbá és aktívabbá válik. 

Végső soron a szekularizáció nem a vallás és az egyházak megszűnését, hanem 
az átalakulását eredményezi.  

Magyarországon a szocialista korszakban a kezdetben erős, később gyengülő 
vallásellenesség ellenére viszonylag magas volt a magukat vallásosnak mondók aránya. A 
70-es évekre ez a szám csökkent, majd 1978. után újra nőtt. 

A társadalomnak nagy az a hányada, aki a „maga módján” vallásos. 
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Magyarországon is megjelentek az új vallási mozgalmak. 
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13. alkalom 
A társadalmi változás, a magyarországi változások 

A társadalmi változás: a társadalom szerkezetének, intézményeinek (tág értelemben), 
kultúrájának változása. Ez lehet lassú, gyors, fokozatos, ugrásszerű. 

A „változással” rokon fogalmak: 

Gazdasági növekedés: az egy fűre jutó GDP-nek a növekedése 

Gazdasági fejlődés: kevésbé pontosan definiált: az egy főre jutó GDP növekedése mellett 
beletartozik a gazdasági szerkezet átalakulása (iparosodás), a gazdaság 
hatékonyságának emelkedése, stb 

Társadalmi fejlődés: még kevésbé pontos definíció: életszínvonal emelkedést, 
városiasodást, az iskolai végzettség emelkedését, a halandóság javulását, stb 
értik ide. 

Fejlett országok: ahol a GDP egy főre eső hányada magas 

Fejlődő országok: ahol az egy főre jutó GDP alacsony. (A „fejlődő” = eufemizmus. 
Eufemizmus = a valóság megszépítése. Az „elmaradott” szó helyett) 

Jólét: sokdimenziós fogalom: jövedelem, fogyasztás, egészségi állapot, műveltség, bizton-
ság, szabadon beosztható idő, stb 

Életminőség: az emberi élet nem anyagi dimenzióival (mások szerint az anyagi és nem 
anyagi dimenzió együtt) való elégedettséget értik ez alatt. Allard (1973) szerint 
három alapvető szükséglet van: 

1. az anyagi javak megfelelő színvonalú birtoklása – birtoklásdimenziója 

2. jó emberi kapcsolatok – szeretet dimenziója 

3. a saját élet értelme, célja: – önmegvalósítás, létezés 
dimenziója 

Az 1-es elérése „elégedettséget” okoz, a 2-es és 3-as dimenzió elérése maga a 
„boldogság”. 
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Gazdaság- és társadalomtípusok:  

− Kapitalista gazdaság: két jellemzője van: 

• a termelő eszközök nagy többsége magántulajdonban  van 

• a gazdaság működését a szabadpiac szabályozza, az állam – 
közvetlenül – nem avatkozik be a működésbe. 
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− Szocialista gazdaság: két jellemzője van: 

• állami tulajdonú termelőeszközök 

• központi tervek szabályoznak (szokták „parancsgazdaságnak” is 
nevezni. 

A fenti két tiszta típus között sokféle átmeneti típus képzelhető el, ezeket vegyes 
gazdaságnak hívják. 

Ipari társadalom: a foglalkoztatottak nagyobb része az iparban és a közlekedésben 
valamint az építőiparban dolgozik 

Postindusztriális vagy szolgáltatási társadalom: a tág értelembe vett szolgáltatások 
(kereskedelmi is) területén dolgozik a foglalkoztatottak több mint 50%-a 

Modernizáció: többet jelent mint ipari termelésnövekedést. Városiasodás, iskolai 
végzettség emelkedése, demográfiai viselkedés, emberi viselkedés, a politika 
demokratizálódása tartozik ide 

Andorka megfogalmazása: Modernizáció = hatékony piacgazdaság, magas 
életszínvonal, szociális védelem a hátrányosabb helyzetű rétegeknek, 
társadalmi integráció, az emberi erőforrások (vagy – tőke) magas szintje, 
többpártrendszerű demokrácia, modern mentalitás-, gondolkodásmód, 
értékek, normák, kultúra. 

Centrum (magterület) „CORE”: ország, országcsoport (néha országrész), ahol a 
gazdasági fejlődés megindul, a fejlődés az élen halad 

Periféria: a fejlődésben elmaradó, az előbbiek után „kullogó” terület 

Félperiféria: a fenti két terület közötti jellemzők 

A társadalmi változásokat nem irányítják determinisztikus törvényszerűségek, hanem a 
társadalom tagjai – az aktorok – tevékenysége és céljai, melyek nagymértékben 
befolyásolják a változásokat. 

Ma – különösen a közép-keleteurópai országokban – a végbemenő változások 
értelmezéséhez jó keret a modernizáció elmélete. 
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Eszerint a társadalom gazdasági-, társadalmi-, politikai és kulturális alrendszerében 
egymással párhuzamosan mennek végbe a modernizációs változások, s ezek egymást 
erősítik. Ha valamely alrendszerben nem történik modernizáció, akkor ez gátolja az egész 
társadalom modernizációját.  

Magyar történelem: 

− 1825-1945-ig: kudarcba fulladt modernizációs kísérlet 

− A rendszerváltás után újabb kísérlet: az 1990 óta eltelt időben azonban a 
változások nem mind mutatnak a modernizáció irányába, ezért nincs egyértelmű 
válasz arra, hogy a rendszerváltás utáni kísérlet sikeres-e. 

Akadályok ill. tényezők a modernizációs kísérletben: 

− gazdaság súlyos válságba süllyedt 

− az életszínvonal is süllyedt 

− nőtt a  szegénység és a jövedelemegyenlőtlenségek 

− fennáll a társadalom szétszakadásának a veszélye:  

− igen nagy hatalmú és gazdag elit kialakulása 

− lesüllyedő és gyengülő középréteg 

− nagytömegű szegénység 

− a felsőfokú oktatás a modernizáció irányába mutat 

− az egészségi romlás megállni látszik 

− a politikai rendszer demokratikus, de veszélyezteti a polgárok politikai 

     passzivitása és a választói preferenciák bizonytalansága 

− nehéz megítélni az elidegenedés és az anómia mértékét.  


