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Összefoglaló: Eb ben a – két rész bõl álló – tanulmányban elõ ször a szo ci o ló gia tár gya és
szemléletmódja közötti összefüggéssel foglalkozunk, és meghatározzuk a szo ci o lógiai
szem lé let mód ti pi zá lá sá nak szem pont ja it. Ezt kö ve tõ en fel vá zol juk a szo ci o ló gi ai szem lélet mód tí pu sa it, és rá mu ta tunk a kü lön bö zõ szem lé let mó do kat kép vi se lõ el mé le tek re és elméleti irányzatokra. A szociológiai szemléletmód a szociológia alapvetõ kérdés eire
vo nat ko zó né ze tek rend sze re, amely alap ve tõ en meg ha tá roz za a szo ci o ló gia el mé le ti fo galma i nak és össze füg gé se i nek az egé szét. An nak ér de ké ben, hogy a szo ci o ló gia el mé let ben kialakult tipikus szemléletmódokat felvázolhassuk, meghatározzuk a szociológia alapvetõ
össze füg gé se it és kér dé se it. Az át fo gó szem lé let mó dok szint jén, a tár sa dal mi je lenségeket
meg ha tá ro zó té nye zõk szint je szem pont já ból meg kü lön böz tet jük egy más tól a holista és az
in di vi du a lis ta szem lé let mó dot. A tár sa dal mi je len sé ge ket meg ha tá ro zó té nye zõk ter mé sze te
szem pont já ból kü lönb sé get te szünk a szim bo lis ta és a faktualista szem lé let mód kö zött. A fõ
szem lé let mó dok szint jén kü lönb sé get te szünk a normativista, a struk tu ra lis ta, a kreativista
és a ra ci o na lis ta szem lé let mód kö zött.
Kulcs sza vak: szo ci o ló gia tár gya, szem lé let mód, pa ra dig ma, szo ci o ló gia el mé le ti irányzatok

I. RÉSZ
A szo ci o ló gia el mé le ti iro da lom mal való is mer ke dé sünk so rán jó ide ig az el mé letek áttekinthetetlennek tûnõ sokféleségével találkozhatunk. Azonban miután nagy részt megismerkedtünk a legkülönfélébb elméletekkel, azt vesszük észre, hogy az
egyes rész le te ik ben na gyon vál to za tos el mé le tek alap ve tõ vo ná sa i kat te kint ve néhány
ti pi kus fel fo gást vagy szem lé let mó dot kép vi sel nek. Ez a ta nul mány két na gyobb részbõl áll, amely ekben a szo ci o ló gia el mé let ben ki ala kult ti pi kus szem lé let mó do kat, il letve pa ra dig má kat tér ké pez zük fel. A tanulmány elsõ részében elõször a szociológia
tár gya és szem lé let mód ja kö zöt ti össze füg gés sel fog lal ko zunk. Majd meg ha tá roz zuk a
szo ci o ló gi ai szem lé let mód ti pi zá lá sá nak szem pont ja it, és meg kü lön böz tet jük a szo ci-
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o ló gi ai szem lé let mód át fo gó és fõ tí pu sa it. Az elsõ rész ben a ti pi kus szem lé let módok
kö zül az alap ve tõ meg ha tá ro zó té nye zõk szint je alap ján meg kü lön böz tet he tõ holistaés
in di vi du a lis ta szem lé let mó dot jel le mez zük. A ta nul mány má so dik rész ben jel le mezzük a szo ci o ló gi ai szem lé let mód fõ tí pu sa it, és rö vi den rá mu ta tunk a kü lön bö zõ s zemlé let mó do kat kép vi se lõ el mé le tek re és el mé le ti irány za tok ra.

A SZO CI O LÓ GI AI SZEM LÉ LET MÓD MEG HA TÁ RO ZÁ SA
A szo ci o ló gia tár gya és szem lé let mód ja
Egy tudomány tárgyának a meghatározása általában sem problémamentes, mert
ele ve fel té te le zi az adott tu do mány egyes fo gal ma i nak és össze füg gé se i nek az is mere tét, ame lyek re tá masz kod nunk kell a meg ha tá ro zás so rán. A kö vet ke zõk ben te hát eleve fel té te lez zük azok nak a szo ci o ló gi ai fo gal mak nak, il let ve e fo gal mak kü lön bözõ
ér tel me zé se i nek az is me re tét, ame lye ket a szo ci o ló gi ai szem lé let mód meg ha tá rozása
és ti pi zá lá sa so rán fel hasz ná lunk.
A fent em lí tett ál ta lá nos prob lé mán felül kü lö nö sen prob le ma ti kus egy tu do mány
tár gyá nak a meg ha tá ro zá sa ab ban az eset ben, ha a tu do mány mû ve lõi kö ré ben sem alakult ki egyet ér tés az adott tu do mány tár gyá ra vo nat ko zó an. A tár sa da lom tu do mány ok
ese té ben ál ta lá ban er rõl van szó, és a szo ci o ló gi át is ilyen tu do mány nak te kint hetjük.
Nagy részt ez zel függ össze, hogy a szo ci o ló gia tár gyá nak köz hasz ná la tú meg ha tá ro zásai ke vés se gít sé get nyúj ta nak an nak a kér dés nek a meg vá la szo lá sá hoz, hogy egy ál talán mi a szo ci o ló gia.
Az említett problémák ellenére megállapíthatjuk, hogy általánosan elfogadott a
szo ci o ló gia mû ve lõ i nek kö ré ben az a né zet, amely sze rint a szo ci o ló gi ai ku ta tás tárgyát a tár sa dal mi je len sé gek ké pe zik (Wallace 1988). A szo ci o ló gia tár gyá nak e rö vid
meg ha tá ro zá sá val kap cso lat ban azon ban két to váb bi fõ prob lé ma me rül fel. Egy részt
az, hogy a szo ci o ló gi á ban nincs egyet ér tés ab ban a te kin tet ben, hogy mi lyen je len ségeket tekinthetünk társadalmi jelenségeknek. A szociológia elméletei és irány zatai
ugyan is igen kü lön bö zõ szem pont ok ból kö ze lí te nek az úgy ne ve zett tár sa dal mi je lensé gek hez, s így kü lön bö zõ kép pen fog ják fel a tár sa dal mi je len sé gek ter mé sze tét, követ ke zés kép pen sa ját tár gyu kat is.
E ta nul mány ban arra nem vál lal koz ha tunk, hogy át te kint sük a tár sa dal mi je len ség
fo gal má nak kü lön bö zõ ér tel me zé se it, ezért itt csu pán rö vi den uta lunk a kü lön bö zõér tel me zé sek re. Kü lönb sé get te he tünk a tár sa dal mi je len ség fo gal má nak tá gabb és szûkebb értelmezései között, s a szûkebb ér telmezéseken belül is igen különbözõ
fel fo gá sok kal ta lál koz ha tunk. Tá gabb ér te lem ben a tár sa dal mi je len sé gek fel öle l ik az
em be rek együtt élé sé vel, az em be rek kö zöt ti köl csön ha tás ok kal össze füg gõ je len sé g ek
egé szét. Ilyen ér te lem ben pél dá ul a szer ve zett mun ka vég zés, az ut cai tün te tés, a ta n u lás, a ve re ke dés, a fegy ve res harc, a ba rá ti be szél ge tés, a kö szö nés, a sze ret ke zés, a
gyer me ki já ték stb. egy aránt tár sa dal mi je len sé gek, bár nyil ván va ló an igen kü lön bözõ
ter mé sze tû ek. Ha vi szont a szo ci o ló gia el mé le ti iro da lom ban ki ala kult kü lön bö zõ szûkebb ér tel me zé se ket vesszük ala pul, összes sé gük ben tu laj don kép pen ezek is át fog ják
ál ta lá ban az em be rek együtt élé sé vel, az em be rek kö zöt ti köl csön ha tás ok kal össze füg gõ je len sé gek egé szét. Te hát ha egy aránt te kin tet be vesszük a szo ci o ló gi á ban ki alakult
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és vi szony lag szé les kör ben el fo ga dott el mé le te ket, el mé le ti irány za to kat, csu pán nagyon ál ta lá no san és pon tat la nul ha tá roz hat juk meg a szo ci o ló gia tár gyát.
A mai szo ci o ló gia a fo gal mi lag sok ér tel mû tár sa dal mi je len sé ge ket, tá gabb ér telem ben az em be rek együtt élé sé vel össze füg gõ je len sé ge ket ta nul má nyoz za. Ha en nél
pon to sab ban fo gal maz nánk, va ló szí nû leg aka rat la nul is el kö te lez nénk ma gun kat valami lyen sa já tos szo ci o ló gi ai el mé let, el mé le ti irány zat vagy szem lé let mód mel lett.
A má sik fõ prob lé ma, amely fel me rül a szo ci o ló gia tár gyá nak a tár sa dal mi je len ségek re vo nat koz ta tott meg ha tá ro zá sa kap csán, hogy akár szû keb ben, akár tá gab ban értel mez zük e je len sé ge ket, a tár sa dal mi je len sé gek kel más tár sa da lom tu do mány ok –
pél dá ul a köz gaz da ság tan, a po li ti ka tu do mány, a jog tu do mány, a szo ci ál pszi cho lógia,
a kul tu rá lis ant ro po ló gia stb. – is fog lal koz nak. Te hát fel me rül az a kér dés, hogy mi
alap ján kü lön böz tet het jük meg a szo ci o ló gi át ezek tõl a tu do má nyok tól. A szo ci o ló gi át
el vi leg sa já tos szem lé let mód ja kü lön böz tet he ti meg a tár sa dal mi je len sé gek kel, il let ve
az em be rek együtt élé sé vel fog lal ko zó más tu do má nyok tól, de e tu do mány ban nem
ala kult ki egy sé ges szem lé let mód.
Mit ér tünk ál ta lá ban szem lé let mó don, szo ci o ló gi ai szem lé let mó don, s ez zel összefüg gés ben pa ra dig mán, a kö vet ke zõk ben ezek kel a kér dé sek kel fog lal ko zunk. A szociológiai szemléletmód ku tatása az úgynevezett metaszociológiai kutatás egyik
for má ja, amely ben a szo ci o ló gi ai el mé le tek alap ve tõ vo ná sa i ra igyek szünk fényt de ríte ni. Az ilyen ku ta tás nem köz vet le nül a tár sa dal mi va ló ság meg ér té sét szol gál ja, hanem ma gá nak a szo ci o ló gi á nak a jobb meg ér té sét se gít he ti elõ (Ritzer 1991: 15–62;
Zhao 2001). A szo ci o ló gi ai szem lé let mód tí pu sa i nak a fel vá zo lá sá val fõ leg az a célunk, hogy se gít sük a kü lön bö zõ szo ci o ló gi ai el mé le tek kö zöt ti tá jé ko zó dást, és rá vi lágít sunk azok ra a leg alap ve tõbb prob lé mák ra a tár sa dal mi je len sé gek ma gya rá za tá ban,
ame lyek egy át fo gó és egy sé ges szo ci o ló gi ai szem lé let mód ki ala kí tá sá ban meg ol dás ra
várnak.
A szemléletmód fogalmát ha son ló an ér tel mez zük ah hoz a fo galomhoz, amelyet
Kuhn nyo mán gyak ran pa ra dig má nak ne vez nek, bár majd meg ha tá ro zott szem pont ból
kü lönb sé get te szünk e két fo ga lom kö zött. Az em lí tett szer zõ pa ra dig mán olyan ál ta láno san el is mert tu do má nyos ered mé nye ket ért, ame lyek egy bi zo nyos idõ szak ban a tudományos ku tatók adott köre számára a problémák és a problémamegoldások
mo dell je i ként szol gál nak (Kuhn 1984: 11). Ritzer meg ha tá ro zá sa sze rint a pa ra dig ma
egy tu do mány tár gyi lé nye gé re vo nat ko zó alap ve tõ el kép ze lés. A pa ra dig ma meg ha tároz za, hogy mit kell ta nul má nyoz ni, mi lyen kér dé se ket le het vagy kell fel ten ni, és milyen szabályokat kell követni a válaszok megfogalmazásában. A paradigma a
meg egye zés leg szé le sebb el mé le ti alap ja az adott tu do má nyon be lül, amely fel ölel egy
min ta ként szol gá ló tu do má nyos mun kát, s ma gá ban fog lal ja a tár gyi lé nyeg re vo natko zó el kép ze lést, az en nek meg fe le lõ el mé le te ket, ku ta tá si mód sze re ket és esz közöket
(Ritzer 1988: 390, 1991: 120).
Mi kü lönb sé get te szünk a tu do má nyos szem lé let mód és a pa ra dig ma fo gal ma között, a kö vet ke zõk sze rint. A tu do má nyos szem lé let mód az adott tu do mány alap ve tõ
kér dé se i re vo nat ko zó né ze tek rend sze re, amely alap ve tõ en meg ha tá roz za az el mé leti
fo gal mak és össze füg gé sek egé szét. A paradigma vi szont olyan ti pi kus szem lé let mód,
amely az adott tu do mány ban in téz mé nye sült, és ezért vi szony lag szé les kör ben el fo gadott.
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A szem lé let mód és a pa ra dig ma kö zött te hát azt a kü lönb sé get lát juk, hogy míg a
szem lé let mód nem fel tét le nül el fo ga dott az adott szem lé let mó dot kép vi se lõ egyé nen,
vagy az egyé nek vi szony lag szûk kö rén kí vül, ad dig a pa ra dig ma olyan szem lé let mód,
amely az adott tu do mánnyal fog lal ko zók vi szony lag szé les kö ré ben el fo ga dott. Egy
szem lé let mód vi szony lag szé les körbeni el fo ga dá sa azon ban ál ta lá ban csak ak kor lehet sé ges, ha az adott szem lé let mód in téz mé nye sült, pél dá ul ha az adott szem lé let mód
képviselõi jelentõs hatáskörrel, illetve hatalommal rendelkeznek, ha kutatóhelyek,
egye te mi tan szé kek, fo lyó irat ok nagy részt az adott szem lé let mód szel le mé ben mû velik és ter jesz tik az adott tu do mányt. Ezért te hát az in téz mé nye sü lést emel jük ki a pa radig ma fo gal má nak meg ha tá ro zá sá ban. A to váb bi ak ban, ha az el mé le tek kel, el mé le t i
irány za tok kal össze füg gés ben a megközelítés ki fe je zést hasz nál juk, ak kor is szem lélet mód ra gon do lunk. A felfogáski fe je zést azon ban eh hez ké pest szé le sebb ér te lem ben
hasz nál juk, azo nos szem lé let mó dot kép vi se lõ el mé le tek ben is ta lál koz ha tunk az alap ve tõ nek te kin tett kér dé se ket nem érin tõ kér dé sek vo nat ko zá sá ban kü lön bö zõ fel fogásokkal.
A pa ra dig mák vagy ti pi kus szem lé let mó dok alap ján meg kü lön böz tet het jük a tu dománnyal fog lal ko zók bi zo nyos cso port ja it egy más tól. Egy részt meg kü lön böz tet het jük
egymástól a különbözõ szemléletmódokkal jellemezhetõ tudományokat, például a
szo ci o ló gi át a köz gaz da ság tan tól, a szo ci ál pszi cho ló gi á tól vagy a kul tu rá lis ant ro po lógi á tól. Más részt el ha tá rol hat juk egy adott tu do mány kü lön bö zõ fej lõ dé si sza ka szait,
amelyekben kü lönbözõ uralkodó szemléletmódok érvényesültek. Harmadrészt, az
olyan tu do má nyok ese té ben, mint a szo ci o ló gia, ame lye ken be lül nem ala kult ki egysé ges szem lé let mód, kü lönb sé get te he tünk a kü lön bö zõ el mé le ti cso por to su lá sok kö zött (Ritzer 1988: 390).
A tu do má nyos szem lé let mód ál ta lá nos fo gal má hoz kap cso lód va te hát fo gal mazha tunk úgy, hogy a szo ci o ló gi ai szem lé let mód a szo ci o ló gia alap ve tõ kér dé se i re vo natkozó nézetek rendszere, amely alapvetõen meghatározza a szociológia elméleti
fo gal ma i nak és össze füg gé se i nek az egé szét. Aszo ci o ló gi ai pa ra dig ma vi szont olyan
ti pi kus szem lé let mód, amely a szo ci o ló gi á ban in téz mé nye sült, és ezért vi szony lag széles kör ben el fo ga dott.
A szo ci o ló gi á ban nem ala kult ki egy sé ges szem lé let mód, il let ve pa ra dig ma, megkü lön böz tet he tünk azon ban olyan ti pi kus szem lé let mó do kat, ame lyek in téz mé nye sültek, és a szociológia mû ve lõi kö ré ben vi szony lag szé les kör ben el fo ga dot tak, te hát
pa ra dig mák ként is ér tel mez he tõ ek. A kö vet ke zõk ben a szo ci o ló gia el mé let ben ki a lakult ti pi kus szem lé let mó do kat, il let ve pa ra dig má kat vá zol juk fel.

A szem lé let mód ti pi zá lá sá nak szem pont jai
Min den ti pi zá lás fel té te le zi azok nak a szem pont ok nak a meg ha tá ro zá sát, ame lyek
sze rint ti pi zá lunk. Te hát ah hoz, hogy a szo ci o ló gia el mé let ben ki ala kult ti pi kus szemlé let mó do kat fel vá zol has suk, meg kell ha tá roz nunk azo kat az alap ve tõ össze füg gé seket és kérdéseket, ame lyekre vonatkozó nézetek alapján értelmezhetjük a
szo ci o ló gi á ban ki ala kult el mé le te ket és el mé le ti irány za to kat, és rá mu tat ha tunk ezek
alap ve tõ vo ná sa i nak ha son ló sá ga i ra és kü lönb sé ge i re. A szo ci o ló gi ai pa ra dig mák felvá zo lá sá val fog lal ko zó írá sok ban ezt a prob lé mát ál ta lá ban el ha nya gol ják, és csupán
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az egyes tí pu sok jel lem zé sé bõl kö vet kez tet he tünk azok ra az ál ta lá no sabb szem pontok ra, ame lyek sze rint az adott tí pu sok meg kü lön böz tet he tõ ek. E szem pont ok elõ ze tes
meg ha tá ro zá sa azon ban se gít sé günk re le het ab ban, hogy az egyes tí pu so kat mi nél tisztáb ban meg tud juk kü lön böz tet ni egy más tól.
Min de nek elõtt te hát fel kell vá zol nunk a szo ci o ló gia el mé let alap ve tõ össze füg gése it. A szo ci o ló gi ai szem lé let mó dok azon ban fõ leg ab ból a szem pont ból kü lön böz nek
egymástól, hogy milyen összefüggéseket tekintenek a szociológiaelmélet alapve tõ
össze füg gé se i nek, te hát a szó ban for gó kér dés re vo nat ko zó fel fo gá sunk ele ve nem lehet füg get len az ál ta lunk kép vi selt szem lé let mód tól. Az alap ve tõ össze füg gé sek fel v ázolása során azonban megkíséreljük egyaránt figyelembe ven ni a szociológiában
ki ala kult kü lön bö zõ el mé le te ket és el mé le ti irány za to kat, már amennyi ben ezt is merete ink le he tõ vé te szik. Fel fo gá sunk sze rint a szo ci o ló gia ál ta lá nos igé nyû el mé leteibõl
és el mé le ti irány za ta i ból ki há moz ha tó alap ve tõ össze füg gé sek, és ezen össze füg gések ben sze rep lõ alap ve tõ té nye zõk a kö vet ke zõk, ame lye ket az 1. áb rán szem lél tetünk.

1. ábra A szo ci o ló gia alap ve tõ össze füg gé sei

Az át fo gó és vi szony lag ál lan dó tár sa dal mi kör nye ze ten a vizs gált tár sa dal mi cselekvésektõl és jelenségektõl függetlenül eleve adott társadalmi környezetet értjük,
amely történetileg formálódik. A cselekvések közvetlen meghatározó tényezõinek
egy részt azo kat a köz vet len kör nye ze ti té nye zõ ket te kint jük, ame lyek hez az egyé nek
tudatosan alkalmazkodva cselekszenek, másrészt az egyének azon személyes tu lajdon sá ga it, ame lyek az adott cse lek vé sek szem pont já ból je len tõ sek, és a cse lek vé sek
mo tí vu ma it. Az egyé ni tár sa dal mi cse lek vé sek és az össze tett tár sa dal mi je len sé gek
ki elé gí tõ ér tel me zé se az itt meg kí vánt szin ten ta lán nem je lent prob lé mát.
A szo ci o ló gia alap ve tõ össze füg gé sei: (1) Az át fo gó és vi szony lag ál lan dó tár sa dalmi kör nye zet meg ha tá roz za a tár sa dal mi cse lek vé sek köz vet len meg ha tá ro zó té nye z õ it, különösen a cselekvések motívumait. (2) A motívumok és az egyéb közvetlen
meghatározó tényezõk meghatározzák az egyének társadalmi cselekvéseit. (3) Az
össze tet tebb tár sa dal mi je len sé gek ér tel mez he tõ ek az egyé ni tár sa dal mi cse lek vések
va la mi lyen össze ge zõ dé se i ként vagy kö vet kez mé nye i ként.
Ezek kel az alap ve tõ össze füg gé sek kel és a ben nük sze rep lõ té nye zõk kel kap cso latban fel me rü lõ kér dé sek re vo nat ko zó né ze tek sze rint kü lön böz tet het jük meg a szo cio ló gi ai szem lé let mód fõ tí pu sa it. A ti pi zá lás elõtt fel kell te hát vá zol nunk a szo ciológia
alap ve tõ kér dé se it, fi gye lem be véve a szo ci o ló gia ál ta lá nos igé nyû el mé le te it és el méle ti irány za ta it.
A szo ci o ló gia alap ve tõ kér dé sei: (1) A tár sa dal mi je len sé gek ma gya rá za tá ban az
alap ve tõ meg ha tá ro zó té nye zõ ket az át fo gó és vi szony lag ál lan dó tár sa dal mi kör nyezet re vo nat ko zó té nye zõk, vagy az egyé ni cse lek vé sek köz vet len meg ha tá ro zó té nyeSzociológiai Szemle 2006/1.
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zõi ké pe zik? (2) Mi lyen ter mé sze tû és ho gyan jön lét re az át fo gó és vi szony lag ál lan d ó
társadalmi környezet? (3) Milyen természetûek a társadalmi cse lek vé sek köz vet len
meg ha tá ro zó té nye zõi, kü lö nö sen a cse lek vé sek mo tí vu mai? (4) Mi lyen ter mé sze tû e k
a tár sa dal mi cse lek vé sek, cso por tok mi lyen ér te lem ben te kint he tõk a tár sa dal mi cselekvések szubjektumainak? (5) Milyen tényezõk által meghatározottan és hogyan
szer ve zõd nek töb bé vagy ke vés bé rend sze re sen is mét lõ dõ és va la mi fé le ren de zett séget mu ta tó egy ség gé az össze tett tár sa dal mi je len sé gek?
Az elsõ kér dés re adott vá lasz szo ro san össze függ, de egy adott el mé let vagy el mélet al ko tó ese té ben nem fel tét le nül esik egy be a kö vet ke zõ kér dés re adott vá lasszal. A
szociológiai elméletalkotásban a társadalmi kör nye zet re át fo gó an vonatkozó té nyezõk bõl, vagy az egyé nek bõl és az egyé nek cse lek vé se it köz vet le nül meg ha tá ro zó ténye zõk bõl kell ki in dul ni. Egy adott el mé let tük röz he ti egy fe lõl azt a fel fo gást, hogy a
tár sa dal mi je len sé ge ket alap ve tõ en vagy lé nye gé ben az egyé nek adott kö ré nek az át f o gó és vi szony lag ál lan dó tár sa dal mi kör nye ze té re vo nat ko zó té nye zõk (pl. a kul tú r a, az
in téz mény rend szer, a tár sa dal mi struk tú ra, az osz tály vi szo nyok stb.) ha tá roz zák meg.
Más fe lõl vi szont azt a fel fo gást, hogy el mé le ti-mód szer ta ni szem pont ból, te hát az elmé let al ko tás ban az egyé nek bõl és az egyé nek cse lek vé se it köz vet le nül meg ha tá ro zó
té nye zõk bõl kell ki in dul ni. A szó ban for gó két kér dés re adott vá lasz te hát el vi leg nem
fel tét le nül esik egy be, a leg több el mé let ese té ben azon ban még is egy be esik.
Az elsõ kér dés re adott vá lasz tól függ, hogy a má so dik és a har ma dik kér dés kö zül
egy adott el mé let ben me lyik re esik a hang súly. Te hát ha egy adott el mé let ben a tár sadal mi je len sé gek alap ve tõ meg ha tá ro zó té nye zõ it az át fo gó és ál lan dó tár sa dal mi környezetre vo natkozó tényezõk képezik, az elsõ kérdést kö vetõ kérdésként fõleg az
me rül fel, hogy mi lyen ter mé sze tû és ho gyan jön lét re az át fo gó és ál lan dó tár sa dal mi
kör nye zet. Ha vi szont egy adott el mé let ben a tár sa dal mi je len sé gek alap ve tõ meg ha táro zó té nye zõ it az egyé nek cse lek vé se it köz vet le nül meg ha tá ro zó té nye zõk ké pe zik, az
elsõ kér dést kö ve tõ kér dés ként fõ leg az me rül fel, hogy mi lyen ter mé sze tû ek az egyé ni
cse lek vé sek mo tí vu mai és egyéb köz vet len meg ha tá ro zó té nye zõi. E há rom kér dés re
adott vá lasz ból el vi leg már kö vet ke zik a ne gye dik és az ötö dik kér dés sel kap cso lat ban
el fog lalt ál lás pont.
Ál ta lá no san el fo ga dott a szo ci o ló gia el mé let mû ve lõi kö ré ben, hogy a szo ci o ló g ia
je len leg több pa ra dig más tu do mány. Az e kér dés sel fog lal ko zó egyes szer zõk nagyrészt kü lön bö zõ szem lé let mó do kat, il let ve pa ra dig má kat kü lön böz tet nek meg a szo c iológiában.
Azok a szerzõk, akik felvetik a szociológiai paradigmákra vonatkozó kérdést,
több nyi re csu pán két pa ra dig mát ál lí ta nak egy más sal szem be. Így pél dá ul a két alap vetõ szem lé let mód ként Burt az atomista és a nor ma tív meg kö ze lí tést (Burt 1982: 5–6),
Ale xan der a me cha ni kus és a szub jek tív társadalomfelfogást (Ale xan der 1990: 1–3),
Bourdieu az objektivista és a szubjektivista felfogást (Bourdieu 1990: 25–29),
Sztompka a cselekvéselméleti és a történeti szociológiai megközelítést (Sztompka
1991: 3–5), má sok a mik ro- és a makroszociológiai meg kö ze lí tést (Ale xan der et al.
1987) ál lít ják egy más sal szem be.
Más szer zõk há rom vagy négy fõ szo ci o ló gi ai pa ra dig mát vagy szé le sebb kör ben
el fo ga dott szem lé let mó dot kü lön böz tet nek meg egy más tól. Pél dá ul Ritzer há rom para dig mát kü lön böz tet meg. Egy részt a tár sa dal mi té nyek pa ra dig mát, ame lyet fel fo gása szerint fõleg a strukturalista-funkcionalista elméletek és a konfliktuselméletek
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kép vi sel nek. Más részt a tár sa dal mi ér tel me zõ pa ra dig mát, ame lyet a cse lek vés el méletek, a szimbolikus interakcionizmus, a fenomenológiai szociológia, az
etnometodológia és az eg zisz ten cia lis ta szo ci o ló gia kép vi sel nek. Har mad részt a tár sadal mi vi sel ke dés pa ra dig mát, amely a behaviourista szo ci o ló gi át és a cse re el mé le tet
öle li fel (Ritzer 1988: 390–393, 1991: 121–131). A kö vet ke zõk ben rész le te sen tár gyalt
ti pi zá lás hoz a leg kö ze lebb ta lán egy részt Hechter, más részt Ale xan der ti pi zá lá sa áll. A
tár sa dal mi rend ma gya rá za ta szem pont já ból Hechter meg kü lön böz te ti a normativista,
a struk tu ra lis ta és az in di vi du a lis ta, il let ve az utób bin be lül a ra ci o na lis ta szociológiai
el mé le te ket (Hechter 1987: 3–7). Ale xan der vi szont – köny vé nek kü lön bö zõ he lye in –
egy fe lõl a kol lek ti vis ta és az in di vi du a lis ta, más fe lõl a szub jek ti vis ta és az objektivista
szo ci o ló gi ai el mé le tek kö zött tesz kü lönb sé get (Ale xan der 1996).
A kö vet ke zõk ben fel vá zol juk a szo ci o ló gi ai szem lé let mód ál ta lunk meg kü lön bözte tett át fo gó és fõ tí pu sa it, ame lye ket az 1. táb lá zat ban lát ha tunk. A ti pi zá lás egé szében véve sa ját fel fo gá sun kat tük rö zi, de az egyes tí pu sok meg kü lön böz te té se töb bé
vagy ke vés bé el fo ga dott a szo ci o ló gia el mé le ti iro da lom ban, jól le het kü lön bö zõ el neve zé sek kel il le tik õket, és rész ben kü lön bö zõ is mer te tõ je gye ik re he lye zik a hangsúly.
1. táb lá zat A szo ci o ló gi ai szem lé let mód tí pu sai
Az alap ve tõ meg ha tá ro zó
té nye zõk szint je

A lé nye gi meg ha tá ro zó té nye zõk ter mé sze te
Szim bo lis ta szem lé let mód

Faktualista szem lé let mód

Holista szemléletmód

Normativista szem lé let mód

Struk tu ra lis ta szem lé let mód

In di vi du a lis ta szemléletmód

Kreativista szem lé let mód

Ra ci o na lis ta szem lé let mód

A ko ráb ban fel vá zolt össze füg gé se ket és kér dé se ket, il let ve a rá juk vo nat ko zó néze te ket fi gye lem be véve két szem pont ból ti pi zál juk a szo ci o ló gi ai szem lé let mó dot. Az
egyik szem pont a tár sa dal mi je len sé ge ket lé nye gé ben vagy alap ve tõ en meg ha tá ro zó
té nye zõk szint jé re, a má sik e té nye zõk ter mé sze té re vo nat ko zik. Az alap ve tõ meg határo zó té nye zõk szint je sze rin ti ti pi zá lás szé les kör ben el fo ga dott a szo ci o ló gia e lméleti
irodalomban. A meghatározó tényezõk természete szerinti tipizálással kifejezetten
ilyen ér te lem ben tu do má sunk sze rint nem ta lál koz ha tunk. Azon ban a – fen tebb em lített – szub jek ti vis ta és az objektivista, vagy a szub jek tív és az ob jek tív fel fo gás meg k ü lönböztetése mögött tu lajdonképpen ez a szempont hú zódik meg, és ez a
meg kü lön böz te tés szo ro san kap cso ló dik az ide a lis ta és po zi ti vis ta tu do mány el méleti
fel fo gá sok kö zöt ti meg kü lön böz te tés hez is.
Az át fo gó szem lé let mó dok szint jén, a tár sa dal mi je len sé ge ket alap ve tõ en meg ha táro zó té nye zõk szint je szem pont já ból meg kü lön böz tet jük egy más tól a holista és az individualista szemléletmódot. A társadalmi jelenségeket meghatározó tényezõk
ter mé sze te szem pont já ból kü lönb sé get te szünk a szim bo lis ta és a faktualista szem lélet mód kö zött.
Az egyik ti pi zá lá si szem pont te hát a szo ci o ló gia alap ve tõ kér dé se i nél em lí tett elsõ
kér dés re vo nat ko zik. Ne ve ze te sen arra, hogy a tár sa dal mi je len sé gek ma gya rá za tában
az alap ve tõ meg ha tá ro zó té nye zõ ket az át fo gó és vi szony lag ál lan dó tár sa dal mi kör nye zet re vo nat ko zó té nye zõk, vagy a cse lek vé sek köz vet len meg ha tá ro zó té nye zõi képezik? A holista szemléletmódot fõképpen az a nézet jellemzi, hogy a társadalmi
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je len sé ge ket alap ve tõ en az át fo gó és vi szony lag ál lan dó tár sa dal mi kör nye zet ha t á rozza meg. Az in di vi du a lis ta szem lé let mód fel fo gá sá ban vi szont a tár sa dal mi je len sé geket alapvetõen egyrészt azok a közvetlen környezeti tényezõk határozzák meg,
ame lyek hez az egyé nek tu da to san al kal maz kod va cse lek sze nek, más részt az egyé nek
sze mé lyes tu laj don sá gai és a cse lek vé sek mo tí vu mai.
A má sik ti pi zá lá si szem pont a fen tebb em lí tett má so dik és har ma dik kér dés re vonat ko zik. Te hát arra, hogy mi lyen ter mé sze tû ál ta lá ban véve a tár sa dal mi kör nye zet,és
ez zel össze füg gés ben mi lyen ter mé sze tû ek a tár sa dal mi cse lek vé sek köz vet len megha tá ro zó té nye zõi, kü lö nö sen e cse lek vé sek mo tí vu mai. A szim bo lis ta szem lé let mód
fel fo gá sá ban a tár sa dal mi kör nye zet szim bo li kus ter mé sze tû, s az egyé nek tár sa dal mi
környezetükhöz mint szim bo li kus lé te zõk höz vi szo nyul nak. Eb ben a felfogásban a
társadalmi cse lek vé sek mo tí vu ma it közvetlenül az egyé nek sze mé lyi sé gét kifejez õ,
ér tel me zõ, meg ér tõ mo tí vu mok képezik. A faktualista szem lé let mód fel fo gá sá ban a
tár sa dal mi kör nye zet tény sze rû, s az egyé nek tár sa dal mi kör nye ze tük höz mint ténysze rû lé te zõk höz viszonyulnak. E felfogásban a társadalmi cselekvések motívumai t
olyan inst ru men tá lis és ra ci o ná lis mo tí vu mok ké pe zik, ame lyek fõ leg a tény sze rû kör nye ze tet tük rö zik, és a tény sze rû kör nye zet hez való al kal maz ko dást te szik le he tõ vé.
Né zõ pont kér dé se, hogy a két ti pi zá lá si szem pont kö zül me lyi ket te kint jük el sõd leges nek vagy alap ve tõ nek, és me lyi ket má sod la gos nak. A meg ha tá ro zó té nye zõk szintje szerinti holista és individualista szemléletmód megkülönböztetése széles körben
el fo ga dott a szo ci o ló gia el mé le ti iro da lom ban, te hát te kint het nénk ezt a szem pontot elsõd le ges nek. Azon ban a meg ha tá ro zó té nye zõk ter mé sze te sze rin ti ti pi zá lás, s e vo natkozásban a szim bo lis ta és a faktualista szem lé let mód meg kü lön böz te té se fon to sabb
ab ból a szem pont ból, hogy az egyes szem lé let mó do kat mennyi ben te kint het jük ér vénye sek nek az em be ri élet kü lön bö zõ te rü le te i re.
Az át fo gó nak ne ve zett ti pi kus szem lé let mó dok csu pán a szo ci o ló gi ai el mé le tek, elmé le ti irány za tok leg jel lem zõbb vo ná sa it eme lik ki. Az át fo gó szem lé let mó dok metszés pont jai je lö lik ki a szo ci o ló gi ai szem lé let mó dok fõ tí pu sa it, ame lyek már kö z e lebb
áll nak az egyes szo ci o ló gi ai el mé le tek hez és el mé le ti irány za tok hoz. A fõ szem lé letmó dok szint jén kü lönb sé get te he tünk a normativista, a struk tu ra lis ta, a kreativista és a
ra ci o na lis ta szem lé let mód kö zött. A fõ szem lé let mó dok azok nak az át fo gó szem lé letmó dok nak a kö zös sa já tos sá ga i val jel le mez he tõ ek, ame lyek nek a met szés pont já ban
elhelyezkednek.
A holista szem lé let mó don be lül ki ala kult két, egy más tól elég egy ér tel mû en el ha tárol ha tó meg kö ze lí tés, a szim bo lis ta szem lé let mó dot tük rö zõ normativista (sza bály elvû), és a faktualista szemléletmódot tükrözõ strukturalista (struktúraelvû)
szem lé let mód. E meg kö ze lí té sek meg egyez nek az át fo gó és ál lan dó tár sa dal mi környe zet meg ha tá ro zó ha tá sá nak a hang sú lyo zá sá ban, a má sik szem pont ból azon ban jelen tõ sen kü lön böz nek egy más tól, és tu laj don kép pen el len té tes né ze te ket kép vi selnek.
Az in di vi du a lis ta meg kö ze lí té sen be lül is kü lönb sé get te he tünk a szim bo lis ta szem lélet mó dot tük rö zõ kreativista (al ko tás el vû), és az faktualista szem lé let mó dot tük rö zõ
ra ci o na lis ta (ész el vû) szem lé let mód kö zött. E fel fo gá sok jól le het oszt ják azt a nézetet,
hogy a tár sa dal mi je len sé gek szo ci o ló gi ai ku ta tá sá nak ki in du ló pont ját az egyé n ek képe zik, s a tár sa dal mi je len sé gek alap ve tõ meg ha tá ro zó té nye zõ i nek az egyé ni cse l ekvések köz vetlen meghatározó tényezõit tekintik, de e tényezõk természetére
vo nat ko zó el kép ze lé se ik igen kü lön bö zõ ek, és nagy részt el len té te sek.
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A meg ha tá ro zó té nye zõk szint je szem pont já ból néz ve a fõ szo ci o ló gi ai szem lé letmódokat úgy tûnhet, hogy egyrészt a normativista és a strukturalista, másrészt a
kreativista és a ra ci o na lis ta szem lé let mód áll vi szony lag kö ze lebb egy más hoz. Azonban a meg ha tá ro zó té nye zõk ter mé sze te szem pont já ból néz ve, a normativista szem léletmód közelebb áll a kreativista szemléletmódhoz, a strukturalista szemléletmód
vi szont a ra ci o na lis tá hoz. Az utób bi szem pont ból vett ro kon ság nak kü lö nö sen ab bóla
szem pont ból van je len tõ sé ge, hogy fõ leg mely szem lé let mó do kat kép vi se lõ el mé le tek
kö zött fi gyel he tõ meg kö ze le dés, il let ve a kü lön bö zõ szem lé let mó dok el vi leg mennyiben és mi lyen mó don egyez tet he tõk össze egy más sal.
A fõ szem lé let mó dok gyö ke rei nagy részt vissza nyúl nak a szo ci o ló gia há rom nagy
klasszi ku sá nak, Karl Marx nak, Emile Durkheimnek és Max Webernek a mun kás sá gáig. A szo ci o ló gi á ban a mai el mé let al ko tók is fon tos nak tart ják, hogy né ze te i ket nagyrészt a klasszikusoktól eredeztessék. Ez össze függ az zal, hogy a szo ci o ló gia tár gya
nagy részt meg ha tá ro zat lan, és nem ren del ke zik ál ta lá no san el fo ga dott szem lé let mód dal. A szo ci o ló gi ai szem lé let mód egyes tí pu sa i nak tár gya lá sa kap csán majd rö vi den
uta lunk arra, hogy kép vi se lõ ik fõ leg me lyik klasszi kus hoz kap cso lód nak.
A szem lé let mó dok ti pi zá lá sát tu laj don kép pen elvi szem pont ok ha tá roz ták meg, tehát fel me rül az a kér dés, hogy a ti pi kus szem lé let mó dok mennyi ben kép vi sel nek egyben paradigmákat is. A mai szociológiai elméleteket tekintve, a szociológiai
szem lé let mód át fo gó tí pu sa it nem kép vi se lik csu pán az egyes tí pu sok hoz köt he tõ paradigmák, azaz nem létezik egységes holista, individualista, szimbolista vagy
faktualista pa ra dig ma. Az egyes szo ci o ló gi ai el mé le tek ben ugyan is el ke rül he tet lenül
ál lást kell fog lal ni a ko ráb ban em lí tett mind két ti pi zá lá si szem pont ra vo nat ko zó a n, s
eb bõl adó dó an, az egyik szem pon tot ki emel ve, a ti pi kus né ze tek a má sik szem pont ból
ele ve el té rõ ek. Ez zel össze füg gés ben, va ló szí nû leg nem kü lö nül nek el in téz mé nye s en
az egyes át fo gó szem lé let mó do kat kép vi se lõ el mé le ti szo ci o ló gu sok és kö ve tõ ik kö rei.
A szo ci o ló gi ai szem lé let mó dok fõ tí pu sai azon ban egy ben pa ra dig mák ként is lé teznek, azaz bi zo nyos mér ték ben in téz mé nye sül tek, és a szo ci o ló gia mû ve lõi kö ré ben vi szony lag szé les kör ben el fo ga dot tak.
Az egyes tí pu sok rész le te sebb jel lem zé se elõtt ál ta lá nos ság ban még két meg jegyzést fû zünk hoz zá a szo ci o ló gi ai szem lé let mód ti pi zá lá sá hoz. Egy részt, ezek a tí pusok
ide ál tí pu sok, ame lyek kel az a cé lunk, hogy a szo ci o ló gia sok szí nû el mé le tei kö zötti eliga zo dást szol gál juk. Te hát az egyes el mé le tek, el mé le ti irány za tok, vagy az egyes elméletalkotók nem feltétlenül képviselik viszonylag tisztán valamelyik tipikus
szem lé let mó dot. A szo ci o ló gi ai el mé le tek és el mé le ti irány za tok nagy ré sze kö vet keze te sen nem kép vi sel egy adott szem lé let mó dot, il let ve az ál ta lunk meg kü lön böz te tett
tipikus szemléletmódok szempontjából nézve ve gyes szem lé let mó dú nak tekinthetõ.
Egyes el mé le tek és el mé le ti irány za tok kép vi sel het nek olyan át me ne ti szem lé let módot, amely va la hol a ti pi kus szem lé let mó dok ha tá rán he lyez ke dik el. Ter mé sze te sen
ki ala kul hat nak olyan össze tett szem lé let mó dok is, ame lyek töb bé vagy ke vés bé egyesí tik a ti pi kus szem lé let mó do kat.
Más észt, az egyes el mé let al ko tók, il let ve az ál ta luk ki dol go zott el mé le tek szem lélet mód ját nem csu pán az alap ján kell meg ítél nünk, hogy ál ta lá nos ság ban mi lyen ki jelentéseket fogalmaznak meg a szociológia alapvetõ összefüggéseire vonatkozóan,
ha nem fõ leg azt kell fi gye lem be ven nünk, hogy az el mé let rész le tes ki fej té se so rán mi lyen össze füg gé se ket tár gyal nak. Ez utób bi szem pon tot kü lö nö sen azért hang sú lyozSzociológiai Szemle 2006/1.
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zuk, mert a szo ci o ló gi ai el mé le tek ál ta lá ban nem el lent mon dás men te sek, s a csu pán
ál ta lá nos ság ban meg fo gal ma zott té te lek nem fel tét le nül fe lel nek meg az adott el mélet
egészének.
A kö vet ke zõk ben, az egyes szemléletmódoksajátosságainak felvázolásában azt a
sor ren det kö vet jük, hogy min de nek elõtt az alap ve tõ meg ha tá ro zó té nye zõk szint je alap ján meg kü lön böz tet he tõ holista és in di vi du a lis ta szem lé let mó dot jel le mez zük, s rá mu tatunk arra, hogy e két szemléletmód mennyiben esik egybe a makro- és a
mikroszociológiai elem zés sel. Az is mét lé sek el ke rü lé se ér de ké ben ki emel ten nem jel lemez zük a meg ha tá ro zó té nye zõk ter mé sze te alap ján meg kü lön böz tet he tõ szim bo lis ta és
faktualista szem lé let mó dot, ezek ál ta lá nos is mer te tõ je gyei majd a fõ szem lé let mó dok
elem zé sé bõl raj zo lód nak ki. Te hát a holista és az in di vi du a lis ta szem lé let mód ál talános
jel lem zé se után, a ta nul mány má so dik ré szé ben elõbb a holista szem lé let mód, majd az
in di vi du a lis ta szem lé let mód szim bo lis ta és faktualista vál to za tát mu tat juk be.

A MEG HA TÁ RO ZÓ TÉNYEZÕK SZINT JE SZE RIN TI
SZEMLÉLETMÓDOK
A holista és az in di vi du a lis ta szem lé let mód
Meg kü lön böz tet het jük a holista szem lé let mód szû kebb és ki ter jesz tett ér tel me zését. A ti pi kus holista szem lé let mó dot majd ki ter jeszt ve ér tel mez zük, de rö vi den utalunk a szûkebb értelmezésre is, mert ez az értelmezés a holista szemléletmód
legalapvetõbb vo ná sát eme li ki. A szû kebb fel fo gás sze rint a tár sa dal mi je len sé gek
ele ve igen össze tett, úgy ne ve zett mak ro szin tû je len sé gek, ame lyek bi zo nyos em be ri
cso por tok vi sel ke dé sé re, köl csön ha tá sa i ra, és ezek kö vet kez mé nye i re vo nat koz n ak. E
szû kebb fel fo gás sze rin ti holista el mé le tek az össze tett tár sa dal mi je len sé ge ket köz vetle nül az át fo gó és vi szony lag ál lan dó, il let ve mak ro szin tû tár sa dal mi kör nye zet bõl (pl.
a tár sa dal mi struk tú rá ból, az osz tály struk tú rá ból, a kul tú rá ból, az in téz mény rendszerbõl stb.) ma gya ráz zák. Ugyan ak kor szin te tel jes mér ték ben fi gyel men kí vül hagy ják
az egyé ni tár sa dal mi cse lek vé se ket, és az e cse lek vé se ket köz vet le nül meg ha tá ro z ó tényezõket.
Holista szem lé let mód ról ese ten ként ilyen szû kebb ér te lem ben be szél nek a szo ci ológiaelméleti irodalomban. Felfogásunk szerint azonban a holista szemléletmódot
kép vi se lik azok az el mé le tek is, ame lyek rá mu tat nak az egyé ni tár sa dal mi cse lek vések re és ezek köz vet len meg ha tá ro zó té nye zõ i re, de az e té nye zõk re vo nat ko zó fo galmak az el mé let elõ fel té te le zé sei sze rint ele ve az át fo gó tár sa dal mi kör nye zet ha t á sát
fe je zik ki. Ilyen fo ga lom le het pél dá ul az ob jek tív tár sa dal mi hely zet ál tal meg ha t á rozott ér dek, vagy az át fo gó kul tú rát tük rö zõ, de a sze mé lyi ség ál tal el sa já tí tott érték,
sza bály vagy sze rep. A ki egé szí tõ ma gya rá zat ered mé nye ként lé nye ge sen nem mó dosul az alap ve tõ nek fel té te le zett össze füg gés az át fo gó kör nye zet és az adott tár sa dal mi
je len ség kö zött, mert a ma gya rá zat épp en nek az össze füg gés nek az alá tá masz tá sát, illet ve rész le te sebb ki fej té sét szol gál ja. Mi te hát a to váb bi ak ban ilyen ki ter jesz tett fel fogásban beszélünk holista szemléletmódról, amely magában foglalja a szûkebb
fel fo gást is. Az aláb bi alap el vek a ko ráb ban fel vá zolt alap ve tõ össze füg gé sek re és kér dé sek re vo nat koz nak(2. ábra).
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2. ábra A holista szem lé let mód össze füg gé sei

A holista szem lé let mód alap el vei: (1) A tár sa dal mi je len sé gek ma gya rá za tá ban az
alap ve tõ meg ha tá ro zó té nye zõ ket az adott tár sa da lom vagy tár sa dal mi cso port egé szét
jel lem zõ, át fo gó és vi szony lag ál lan dó tár sa dal mi kör nye zet re vo nat ko zó té nye zõk képe zik. (2) Az át fo gó tár sa dal mi kör nye zet tör té ne ti leg for má ló dik, és a min den ko r i társadalmi kör nye zet az egyes egyé nek tõl és a meg fi gyel he tõ tár sa dal mi je len sé gek tõl
füg get le nül lé te zik. (3) A tár sa dal mi cse lek vé sek köz vet len meg ha tá ro zó té nye zõi és
ezen be lül a cse lek vé sek mo tí vu mai az át fo gó és vi szony lag ál lan dó tár sa dal mi környe zet meg ha tá ro zó ha tá sát köz ve tí tik. (4) A tár sa dal mi kör nye zet ben ha son ló hely zet ben lévõ egyé nek cse lek vé sei ha son ló ak, ez ál tal bi zo nyos cso por tok is te kint he t õk
cse lek vé sek szub jek tu ma i nak. (5) Az össze tet tebb tár sa dal mi je len sé gek sza bály szerû sé gei az egyé nek tõl füg get le nül lé te zõ kör nye ze ti té nye zõk kö zöt ti össze füg gé s eket
vagy tör vény sze rû sé ge ket tük rö zik.
A holista szem lé let mód sze rint te hát a tár sa dal mi je len sé gek ma gya rá za tá ban (de
az el mé let al ko tás ban nem fel tét le nül) az egyé nek tár sa dal mi kör nye ze tét át fo gó an jellem zõ té nye zõk bõl, il le tõ leg a tár sa da lom vagy tár sa dal mi cso port egé szé bõl kell ki indulni. A társadalmi létezõk és jelenségek az egyénekhez képest a valóság önálló
szint jét ké pe zik, s a szo ci o ló gi ai ku ta tás az egyé ni szint tõl kü lön bö zõ, tár sa dalmi szinten fo lyik. Az át fo gó tár sa dal mi kör nye ze tet vagy a vizs gált tár sa dal mi egé szet ké pezhetik például csoportok, szervezetek, intézmények, alrendszerek, s az egészen
ért het jük a tár sa dal mi struk tú rát vagy a kul tú rát.
Korábban láttuk, hogy a holista szem lé let mó dot a fõ szem lé let mó dok szint jén a
normativista és a struk tu ra lis ta szem lé let mód kép vi se li. A fen ti pon tok ban ki emelt, n agyon ál ta lá nos for má ban meg fo gal maz ha tó ha son ló sá gok el le né re e két szem lé let mód
nagy mér ték ben kü lön bö zik egy más tól. Oly annyi ra, hogy ta lán egyet len szo ci o ló gi ai
fo gal mat sem ta lál ha tunk, amely nek ér tel me zé sé vel és a szo ci o ló gi ai ma gya rá za tok ban be töl tött sze re pé vel kap cso lat ban mind két szem lé let mód kép vi se lõi egyet ér te nének.
Az in di vi du a lis ta szem lé let mód ese té ben is kü lönb sé get te he tünk an nak szû kebb
és ki ter jesz tett ér tel me zé se kö zött. A szû keb ben ér tel me zett in di vi du a lis ta szem lé letmód a tár sa dal mi kör nye zet meg ha tá ro zó ha tá sát tel jes mér ték ben el ha nya gol ja, tulajdonképpen csupán az egyének tulajdonságait és a cselekvések motívumait veszi
fi gye lem be a tár sa dal mi cse lek vé sek ma gya rá za tá ban. E fel fo gást kép vi se li pél dá ul a
pszi cho lo giz mus és az intencionalizmus. A pszi cho lo giz mus sze rint a tár sa dal mi jelen sé ge ket az egyé nek sze mé lyes tu laj don sá gai ha tá roz zák meg, az intencionalizmus
szerint egy társadalmi jelenség azért figyelhetõ meg, mert létrehozására egy adott
egyén nek vagy az egyé nek meg ha tá ro zott cso port já nak szán dé ka irá nyult (Orthmayr
1997).
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A szû keb ben ér tel me zett in di vi du a lis ta szem lé let mód azon ban csak a szo ci o ló gi ai
el mé le tek szûk kö ré re vo nat koz tat va te kint he tõ ér vé nyes nek, ezért eh hez ké pest tágab ban ér tel mez zük az in di vi du a lis ta szem lé let mó dot(3. ábra).

3. ábra Az in di vi du a lis ta szem lé let mód össze füg gé sei

Az in di vi du a lis ta szem lé let mód alap el vei:(1) A tár sa dal mi je len sé gek ma gya rá zatá ban az alap ve tõ meg ha tá ro zó té nye zõ ket az egyé ni cse lek vé sek köz vet len meg ha táro zó té nye zõi ké pe zik. (2) Az át fo gó tár sa dal mi kör nye zet nem ele ve adott, ha nem az
egyé nek tu da tá ban vagy cse lek vé se i ben és köl csön ha tá sa i ban, il let ve e té nye zõk eredmé nye ként lé te zik. (3) A re le váns tár sa dal mi kör nye zet el vi leg eset le ges, a köz vetlen
kör nye ze tet je len ti, amely csak az egyé ni cse lek võk re és a cse lek vé sek mo tí vu ma i ra
vonatkoztatva ér tel mez he tõ. (4) A tár sa dal mi cse lek vé sek szub jek tu mai köz vet le n ül
csak egyé nek le het nek, a cso por tok nak tu laj do ní tott vi sel ke dés vissza ve zet he tõ egyé ni
cse lek vé sek re. (5) Az össze tet tebb tár sa dal mi je len sé gek sza bály sze rû sé gei az egyének cse lek vé se i nek szán dé kos vagy spon tán ered mé nyei.
Az in di vi du a lis ta szem lé let mód azon az ál lás pon ton van, hogy a tár sa dal mi je lensé gek ma gya rá za tá ban a ter mé sze tes ki in du ló pon tot az egyé nek, pon to sab ban az egyéni cse lek võk ké pe zik. Ti pi ku san ezt az ál lás pon tot tük rö zõ el mé le tek ben a tár sa dal mi
je len sé gek ma gya rá za tá ban az alap ve tõ meg ha tá ro zó té nye zõ ket az egyé nek cse lek v ése it köz vet le nül meg ha tá ro zó té nye zõk ké pe zik. Te hát egy részt azok a köz vet len környezeti tényezõk, amelyekhez az egyének tu datosan alkalmazkodva cselekszenek,
más részt az egyé nek sze mé lyes tu laj don sá gai és a cse lek vé sek mo tí vu mai. Ez nem jelen ti azt, hogy az elem zés csu pán az egyé ni cse lek vé sek szint jé re kor lá to zó dik, ha nem
in kább azt, hogy az egyé nek bõl álló tár sa dal mi egy sé gek re, a kö zöt tük meg fi gyel he tõ
köl csön ha tás ok ra, és eset leg a tár sa da lom egé szé nek mû kö dé sé re vo nat ko zó fo gal m ak
és össze füg gé sek is le ve zet he tõk az egyé nek re vo nat ko zó ál lí tá sok ból. (Eh hez lásd pl.:
Blumer 1969: 16–20; Elster 1982; Boudon 1987a; 1987b; Coleman 1990: 1–6; Szán tó
1998; Heckathorn 2001: 274–275.)
Már em lí tet tük, hogy az in di vi du a lis ta szem lé let mó don be lül kü lönb sé get te he tünk
a kreativista és a ra ci o na lis ta szem lé let mód kö zött. Jól le het ezek a szemléletmódok
meg egyez nek a fent em lí tett ál ta lá nos alap el ve ket te kint ve, de egyéb ként nagy mér tékben el tér nek egy más tól, s az egyé ni cse lek vé sek köz vet len meg ha tá ro zó té nye zõ i re
vo nat ko zó né ze te ik nagy részt el len té te sek.

A mak ro- és a mikroszociológia szem lé let mód ja
A két alapvetõen eltérõ szociológiai szemléletmódot gyakran egyrészt mint
makroszociológiát, más részt mint mikroszociológiát kü lön böz te tik meg egy más tól.
Alább majd rámutatunk arra, hogy felfogásunk szerint mennyi ben függ össze ez a
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meg kü lön böz te tés a holista és az in di vi du a lis ta szem lé let mód dal, de elõbb a mak ro és
a mik ro fo gal ma i nak szo ci o ló gi án be lü li ér tel me zé sé vel fog lal ko zunk.
A mik ro és a mak ro kö zöt ti meg kü lön böz te tés fõ leg két vo nat ko zás ban je le nik meg
a szo ci o ló gi ai iro da lom ban, egy részt a tár sa dal mi cso por tok mé re te, más részt az elemzés szintje vonatkozásában. Az elõbbi szempontból különbséget tehetünk a
mikrocsoportok és a makrocsoportok, az utób bi szem pont ból a mikroszintû és a makro szin tû elem zés vagy ma gya rá zat kö zött. Mind két ér tel me zés hez kap cso ló dó an megfo gal ma zó dik az un. mik ro-mak ro vagy mak ro-mik ro prob lé ma, amely a mik ro- és a
makrocsoportok, vagy a mikroszint és a mak ro szint kö zöt ti össze füg gé sek re vo nat kozik (Tardos 1998: 4).
Mind két fen tebb em lí tett meg kü lön böz te tés in do kolt le het, de össze is függ egymás sal. Az adott tár sa dal mi cso port mé re te ugyan is ele ve meg ha tá roz za, hogy az adott
cso por ton be lü li tár sa dal mi je len sé gek elem zé se a mikroszintû elem zé sen túl mennyiben igény li a mak ro szin tû elem zést. Mikrocsoportoknak olyan mé re tû cso por to kat célszerû nevezni a szociológiában, amelyeken belül a mikroszintû elemzés elvileg
ön ma gá ban is al kal mas az adott cso por ton be lü li tár sa dal mi je len sé gek ma gya rá za t á ra.
A makrocsoporton belüli tár sa dal mi je len sé gek elemzése vi szont elvileg feltételezi
mind a mak ro szin tû, mind a mikroszintû elem zést. Mikrocsoportoknak vagy kis csopor tok nak ál ta lá ban a leg fel jebb ti zen nyolc-húsz fõ bõl álló cso por to kat ne ve zik a szo ciológiai irodalomban, amelyeken belül még rendszeres közvetlen személyközi
kölcsönhatás lehetséges a csoport valamennyi tagja között, s e szerint az un.
makrocsoportok igen kü lön bö zõ mé re tû ek le het nek.
A mik ro és a mak ro szin tet is nagy részt el té rõ en ér tel me zik a szo ci o ló gi ai iro dalomban (Münch–Smelser 1987: 356–357; Ritzer 1991: 140–146; Tardos 1998: 8;
Barnes 2001: 341–346). A kü lön bö zõ ér tel me zé sek mö gött azon ban fel fe dez he tõ egy
ál ta lá nos szem pont ér vé nye sü lé se. A mik ro- és a mak ro szint meg kü lön böz te té se tu l ajdon kép pen arra a prob lé má ra vo nat ko zik, hogy az el mé let fo gal ma i nak és össze füg gése i nek bi zo nyos át ala ku lá son kell át es nie ak kor, ami kor a ma gya rá zat ban át té rünkaz
egyik szint rõl a má sik szint re. Ugyan azok a fo gal mak és össze füg gé sek ugyan is va lószí nû leg nem al kal maz ha tók vál to zat lan ér te lem ben az egyik és a má sik szin ten. A két
szint meg kü lön böz te té sé vel kap cso la tos né zet el té ré sek mö gött fõ leg az hú zó dik meg,
hogy a szo ci o ló gi ai iro da lom ban nem ala kult ki egyet ér tés a fent em lí tett prob lé má r a
vo nat ko zó an. Te hát arra vo nat ko zó an, hogy mi lyen szem pont ok sze rint és hol húz ha tó
meg az a ha tár, ahol az el mé let szó ban for gó át ala ku lá sá nak meg kell tör tén nie, és miben kell áll nia en nek az át ala ku lás nak.
Az elem zés mik ro- és mak ro szint jé nek meg kü lön böz te té se te hát tar tal mi lag függ
attól az elmélettõl és at tól a szem lé let mód tól, amely be az elem zés il lesz ke dik. Számunkra elfogadhatónak tûnik a következõ meg kü lön böz te tés. Az elemzés
mikroszintjén (1) a ma gya rá zat tár gyát ké pe zõ tár sa dal mi je len sé gek egyé nek cse lekvé se i ként és egyé nek kö zöt ti köl csön ha tás ok ként, va la mint ezek kö vet kez mé nye i ként
is ér tel mez he tõ ek; ugyan ak kor (2) a ma gya rá zat ban a meg ha tá ro zó té nye zõk sze re pét
be töl tõ tu laj don sá gok hor do zó it és a cse lek vé sek szub jek tu ma it egyé nek ké pe zik.
Az elem zés mak ro szint jén (1) a ma gya rá zat tár gyát olyan össze tett tár sa dal mi je lensé gek ké pe zik, ame lyek töb bé vagy ke vés bé az adott tár sa dal mi cso port egé szét jellemzik; ugyanakkor (2) a magyarázatban a meghatározó tényezõk szerepét betöltõ
tu laj don sá gok hor do zó it és a cse lek vé sek szub jek tu ma it – az erre vo nat ko zó elõ fel téSzociológiai Szemle 2006/1.
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te le zé sek sze rint – va ló sá go san vagy csu pán át vitt ér te lem ben az egyé nek bi zo nyos
cso port jai ké pe zik. Azok a cso por tok, ame lyek nek az adott el mé let ben bi zo nyos tu lajdon sá go kat és cse lek vé se ket tu laj do ní ta nak, le het nek olyan al cso port ok, ame lyek viszonylagos önállósággal rendelkeznek a társadalmon belül, de lehetnek csupán
ka te go ri á lis cso por tok is.
Makroszociológiának nevezhetjük a nagycsoportok makroszintû elemzését,
mikroszociológiának egy részt a kis cso por tok ele ve mikroszintû vizsgálatát, más részt a
nagy cso por tok mikroszintû elem zé sét. A makroszociológia és a mikroszociológia kuta tá si te rü le te szo ro san össze függ, de el vi leg nem esik egy be a holista és az in di vi d u alis ta szem lé let mód dal.
Egy részt, a holista szem lé let mód el vi leg nem azo nos a nagy cso por tok ra irá nyu ló
fel fo gás sal, és az in di vi du a lis ta szem lé let mód nem azo nos a kis cso por tok ra irá nyu ló
fel fo gás sal. A holista és az in di vi du a lis ta szem lé let mód meg kü lön böz te té se ugyanis
arra vo nat ko zik, hogy egy adott tár sa dal mi egé szen be lül az el mé let az egé szet, vagy
az adott egé szet al ko tó egyé ne ket te kin ti a ki in du ló pont nak, maga az egész azon ban
kis mé re tû vagy nagy mé re tû cso port egy aránt le het. Az elem zés szint je szem pont já ból
néz ve sem esik egy ér tel mû en egy be a holista szem lé let mód a makroszociológiával,
va la mint az in di vi du a lis ta szem lé let mód a mikroszociológiával. El vi leg fel té te lez h etjük, hogy a holista szem lé let mód is al kal mas le het a mikroszintû elem zés re és for dít va,
az in di vi du a lis ta szem lé let mód is al kal mas le het a mak ro szin tû elem zés re. A holista
szem lé let mód ra vo nat ko zó an Ale xan der írja pél dá ul, hogy „… a kol lek ti vis ta (holista
– FZ) el mé let nek épp úgy le het mikroszociológiai, mint makroszociológiai for má ja.”
(Alexander 1996: 38) Az individualista szemléletmód egyes képviselõi vi szont azt
hang sú lyoz zák, hogy az in di vi du a lis ta meg kö ze lí tés al kal mas bár mi lyen mak ro szintû
tár sa dal mi je len ség ku ta tá sá ra is (Boudon 1987b; Friedman–Hechter 1991; Sandstrom
et al. 2001: 224–225).
En nek el le né re azt mond hat juk, hogy a ti pi kus szo ci o ló gi ai szem lé let mó dok szo rosan össze függ nek a mik ro- és a mak ro szin tû meg kö ze lí tés sel (Ritzer 1991: 139–159).
A holista szem lé let mó dot kép vi se lõ szo ci o ló gi ai el mé le tek a vi szony lag nagy mé retû
cso por tok ra és az elem zés mak ro szint jé re össz pon to sí ta nak, mi vel több nyi re erre alkal ma sab bak. Az in di vi du a lis ta szem lé let mó dot kép vi se lõ szo ci o ló gi ai el mé letek viszont inkább a viszonylag kisméretû csoportokra és az elemzés mikroszintjére
össz pon to sí ta nak, mi vel erre al kal ma sab bak.
A holista és az in di vi du a lis ta szem lé let mód a mik ro- és a mak ro szint kö zöt ti kölcsönhatásokra vonatkozó nézetek tekintetében is különbözik egymástól. A holista
szem lé let mód sze rint az alap ve tõ meg ha tá ro zó té nye zõk a nagy mé re tû cso por tok eseté ben ele ve mak ro szin tû té nye zõk, s alap ve tõ en ezek ha tá roz zák meg mikroszinten is a
társadalmi cselekvéseket és kölcsönhatásokat. Ezért a fõ problémának az un. mak ro-mik ro prob lé mát, te hát a mak ro szin tû fo gal mak és össze füg gé sek mikroszinten törté nõ le ké pe zé sét te kin tik. Az in di vi du a lis ta szem lé let mód sze rint vi szont a tár s adalmi
je len sé gek alap ve tõ meg ha tá ro zó té nye zõi mikroszinten ta lál ha tók a makrocsoportok,
s az eze ken be lü li mak ro szin tû tár sa dal mi je len sé gek ese té ben is. Az elem zés nek tehát
a mikroszintrõl kell ha lad nia a mak ro szint felé, ezért a fõ prob lé má nak az un. mikro-mak ro prob lé mát, a mikroszintû fo gal mak és össze füg gé sek mak ro szin ten tör té nõ
le ké pe zé sét te kin tik.
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II. RÉSZ
Ez a ta nul mány két na gyobb rész bõl áll, amely ben a szo ci o ló gia el mé let ben ki alakult ti pi kus szem lé let mó do kat, il let ve pa ra dig má kat tér ké pez zük fel. A ta nul mányelsõ
részében a tipikus szem lé let mó dok kö zül az alap ve tõ meg ha tá ro zó té nye zõk szint je
alap ján meg kü lön böz tet he tõ holista és in di vi du a lis ta szem lé let mó dot jel le mez tük. A
ta nul mány má so dik részben jel le mez zük a szo ci o ló gi ai szem lé let mód fõ tí pu sa it, és
rö vi den rá mu ta tunk a kü lön bö zõ szem lé let mó do kat kép vi se lõ el mé le tek re és el méleti
irány za tok ra. Arra nem vál lal ko zunk, hogy va la mennyi je len tõs szo ci o ló gi ai el mé let
és el mé le ti irány zat szem lé let mód já ra rá mu tas sunk, olyan el mé le tek re és irány za tokra
össz pon to sí tunk, ame lyek vi szony lag jól ki fe je zik a ti pi kus szem lé let mó do kat, vagy a
ti pi kus szem lé let mó dok kö zöt ti jel leg ze tes át me ne te ket kép vi se lik.

A HOLISTA SZEM LÉ LET MÓD TÍ PU SAI
A normativista szem lé let mód
A szo ci o ló gi ai szem lé let mód fõ tí pu sa i nak a tár gya lá sát a normativista szem lélet mód dal kezd jük, amely egy fe lõl holista, más fe lõl szim bo lis ta, te hát e két át fo gó
szem lé let mód kö zös sa já tos sá ga i val jel le mez he tõ. A normativista szem lé let mód ban
az átfogó és viszonylag állandó társadalmi környezetet a szimbolikus ter mészetû
kultúra kép viseli, amely történetileg formálódik és a mindennapokban az egyes
egyé nek tõl füg get le nül ele ve adott. (A normativista szem lé let mód sa já tos sá ga i ról
lásd pl.: Ale xan der 1990: 2–3; Burt 1982: 5–8; Coleman 1990: 4–11; Hechter 1987: 3).

4. ábra A normativista szem lé let mód össze füg gé sei

A normativista szem lé let mód alap el vei: (1) Az át fo gó tár sa dal mi kör nye zet alap vetõ en meg ha tá roz za a tár sa dal mi je len sé ge ket. (2) A tár sa dal mi kör nye zet kul tu rális, illet ve nor ma tív ter mé sze tû, amely nek leg fon to sabb ele me it a szim bo li kus min ták, az
ér té kek, és a sza bá lyok ké pe zik. (3) Az egyé nek a szo ci a li zá ció so rán a kul tú rá ból a
sze mé lyi sé gük be épí tik a szim bo li kus min tá kat, az ér té ke ket, és a sza bá lyo kat, és közvet le nül e té nye zõk ha tá roz zák meg a ma ga tar tá so kat és a köl csön ha tá so kat. (4) Az
egyé ni tár sa dal mi cse lek vé sek te hát a kul tú ra meg ha tá ro zó ha tá sát köz ve tí tik, s a közös kultúra alapján csoportok is tekinthetõk cselekvések szubjektumainak. (5) Az
össze tet tebb tár sa dal mi je len sé gek sza bály sze rû sé gei a kö zös kul tú rát tük rö zik, s a társa da lom ren de zett sé ge kü lö nö sen az ál tal biz to sí tott, hogy az egyé nek el fo gad ják a közös kul tú ra szim bo li kus min tá it, ér té ke it és sza bá lya it. (4. ábra)
A normativista szem lé let mó dot fõ leg a normativista rend szer el mé letés a kul tu rális szociológia képviseli a szociológiában. Azonban általánosságban a szimbolikus
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interakcionizmus és a fenomenológiai szo ci o ló gia egyes képviselõi is elfogadják a
normativista szem lé let mód alap el ve it.
A normativista szem lé let mód leg je len tõ sebb kép vi se lõ je Talcott Parsons, il let ve a
fõ leg ál ta la ki dol go zott strukturalista-funkcionalista rend szer el mé let. Parsons szá mos
könyv ben ki fej tet te el mé le ti fel fo gá sát, rész ben to vább gon dol va, rész ben mó do sítva
el mé le té nek ko ráb bi vál to za ta it. Az ab ból adó dó fél re ér té sek el ke rü lé se vé gett, hogy a
struk tu ra lis ta ki fe je zés sel a holista szem lé let mód faktualista vál to za tát je löl jük, a szóban for gó el mé le tet vagy el mé le ti irány za tot mi normativista funkcionalista el mé letnek vagy normativista rend szer el mé let nek nevezzük.
Az öt ve nes, hat va nas év ti zed ben a normativista rend szer el mé let volt az ural ko dó
el mé le ti irány zat az an gol szász, kü lö nö sen az ame ri kai szo ci o ló gi á ban. Ezt kö ve t õ en
nagy részt el vesz tet te el mé le ti je len tõ sé gét, az úgy ne ve zett neofunkcionalista el mé l etek ben azon ban új ra é ledt (Ale xan der 1985; Colomy 1990).
A normativista-funkcionalista fel fo gás sze rint a tár sa dal mi je len sé gek leg ál ta lá nosabb meg ha tá ro zó té nye zõi az ér té kek. A tár sa da lom tag jai ál tal ál ta lá no san el fogadott
ér té ke ket rész le te zik a sza bá lyok, és az adott egyé nek re és cso por tok ra vo nat ko zó szabá lyo kat ki fe je zõ sze re pek. Az ér té kek, a sza bá lyok és a sze re pek a jel ké pi kul tú r a alko tó ré sze it ké pe zik. Ugyan ak kor ezek a té nye zõk a szo ci a li zá ció fo lya mán be épül n ek
az egyé nek sze mé lyi sé gé be, és ez ál tal ha tá roz zák meg a tár sa dal mi cse lek vé se ket és
ál ta lá ban a tár sa dal mi je len sé ge ket. A sza bá lyok és a sze re pek meg ha tá ro zott ér t é kekhez kap cso lód va és rend szert al kot va in téz mé nyek ké szer ve zõd nek, és az in téz mé nyek
biz to sít ják a tár sa da lom ren de zett mû kö dé sét, har mo ni kus egy sé gét. A dif fe ren ciá lódás ered mé nye ként a tár sa da lom ban olyan al rend sze rek ala kul nak ki, ame lyek ben sajá tos ér té ke ket ér vény re jut ta tó sza bá lyok, sze re pek és in téz mé nyek ha tá roz zák meg a
tár sa dal mi cse lek vé se ket, és ál ta lá ban a tár sa dal mi je len sé ge ket. A tár sa dal mat vég sõ
soron a tagjai ál tal ál ta lá no san elfogadott ér té kek in teg rál ják, in téz mé nye sü lé sükön
ke resz tül. A tár sa da lom egy ren de zett egy ség vagy rend szer, amely meg ha tá ro zott alkotórészekbõl épül fel. Az egyes al rend sze rek meg ha tá ro zott funk ci ó kat lát nak el a
tár sa da lom egé sze szá má ra, ame lyek a tár sa da lom ren de zett mû kö dé sét és fenn ma radását biz to sít ják. (Lásd pél dá ul: Parsons 1949, 1951, 1967, 1971; Parsons–Smelser
1956.)
A nyolc va nas évek kö ze pé tõl egy vi szony lag új és sa já to san kul tu rá lis fel fo gás alakult ki a szo ci o ló gi á ban, amit kul tu rá lis szo ci o ló gi á nak ne vez nek. A kul tu rá lis szo ci ológia elsõdlegesen a kollektív jelentések, kollektív érzelmek és elképzelések
ér tel me zé sé vel fog lal ko zik (Ale xan der–Smith 2003: 5). E fel fo gás ta lán leg kö vet kezetesebb képviselõje Ale xander és Smith, akik saját felfogásukat strukturális
hermeneutikának ne ve zik (i.m.:11). A kul tu rá lis szo ci o ló gia rész ben kri ti ku san vi szonyul a normativista rend szer el mé let hez, de a normativista szem lé let mód alap ve tõ té teleit elfogadja. Mindkét felfogás azon a nézeten van, hogy alapvetõen a kultúra
ha tá roz za meg a tár sa dal mi je len sé ge ket, azon ban míg a normativista rend szer el mé let
ele ve fel té te le zi, hogy az ér té kek, a sza bá lyok, az in téz mé nyek és a sze re pek je lentése
nyil ván va ló a cse lek võ egyé nek szá má ra, ad dig a kul tu rá lis szo ci o ló gia a kul tú ra egyes
al ko tó ré sze i nek a je len té sét, il let ve e je len tés ér tel me zé sét vagy meg ér té sét te kin ti kuta tá sa fõ tár gyá nak.
Wilhelm Dilthey kulturális tanulmányai nyújtották a legjelentõsebb filozófiai
meg ala po zá sát a kul tú ra „kul tu rá lis szo ci o ló gi ai” elem zé sé nek (Ale xan der 1990: 3–4,
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1996: 262–265). Dilthey sze rint az úgy ne ve zett szel lem tu do mány ok tár gya az em berek tör té nel mi, tár sa dal mi és lel ki va ló sá ga, il let ve mind az, ami re az em be rek te v ékenysége rányomja a bélyegét (Dilthey 1974: 75–77, 497–498, 537). Úgy is
fo gal maz ha tunk, hogy az em bert és a tár sa dal mat ku ta tó tu do má nyok tár gya a kul tú ra,
s az em be ri és tár sa dal mi je len sé ge ket kul tu rá lis szem pont ból kel le ne ta nul má nyozni.
E fel fo gás sze rint a szel lem tu do má nyi meg is me rés mód sze re – fõ leg a ter mé szet tu do mány ok te rü le tén al kal ma zott po zi ti vis ta mód szer rel szem ben – a meg ér tés és ér telmezés (i.m.: 504–505).
A kul tu rá lis szo ci o ló gia az ér tel me zõ mód szert te kin ti a szo ci o ló gi ai ku ta tás módsze ré nek. Az ér tel me zés sza bály sze rû sé ge it a hermeneutikának ne ve zett is me ret el méle ti fel fo gás ban dol goz ták ki, amely szó sze rint a szö veg ér tel me zés tech ni ká ját je l enti
(Gadamer 1984; Ricoeur 1994: 43–62). Eb ben a fel fo gás ban az ér tel me zés a kul tú rában ta lál ha tó kol lek tív je len té se ket hang sú lyoz za, amely tör té ne ti leg ala kult ki,és a jelen ben ele ve adott az egyé nek szá má ra. Az egyé ni cse lek vé se ket a kul tú ra ha tá roz za
meg az ál tal, hogy szim bo li kus min tá kat nyújt a cse lek vé sek szá má ra. Ah hoz, hogy a
cse lek võk meg ér tes sék ma gu kat, kö zös és sze mély te len szim bó lu mo kat kell hasz nálni uk, ame lyek má sok szá má ra is is mer tek. A tár sa dal mi cse lek vé sek eb ben a fel fo gásban nem csupán olyan értelemben jelképi természetûek, hogy jelképek által
meg ha tá ro zot tak, ha nem ön ma guk ban is szim bo li kus, jelentésteli cse lek vé sek.
A kul tú rá val, és en nek kü lön bö zõ ér tel me zé se i vel kap cso lat ban kü lönb sé get kell
ten nünk a kul tú ra szo ci o ló gi á ja és a kul tu rá lis szo ci o ló gia kö zött. A kul tú ra szo ci o lógi á ja a kul tú rát mint a tár sa da lom egyik te vé keny sé gi rend sze rét vagy szfé rá ját te k inti
ku ta tá sa tár gyá nak (Wesselly 1998). Ilyen ér te lem ben a kul tú ra szo ci o ló gi á ja el vileg
bár me lyik szem lé let mó dot kép vi sel he ti, de fõ leg a struk tu ra lis ta szem lé let mó dottükrö zi. Ale xan der és Smith sze rint a kul tú ra szo ci o ló gi á ja egy „gyen ge prog ra mot” képvisel, amelyben a kultúra gyenge és kétértelmû változó. A kultúra hagyományos
szo ci o ló gi ai meg kö ze lí té se a kul tú rát jel lem zõ en „füg gõ vál to zó ként” ke ze li, amelyet
a tár sa dal mi struk tú ra „ke mény” vál to zói, te hát a tény sze rû ér de kek, erõk és tár sa dalmi vi szo nyok ha tá roz nak meg. A kul tu rá lis szo ci o ló gia vi szont a kul tú rát „füg get len
vál to zó ként” ke ze li, amely vi szony la gos önál ló ság gal ren del ke zik a tár sa dal mi cselekvé sek és je len sé gek meg ha tá ro zá sá ban. A kul tú ra szo ci o ló gi ai ta nul má nyo zá sá n ak az
„erõs prog ram ja” a kul tú ra tár sa dal mi struk tú rá tól való el vá lasz tá sa, a kul tu rá lis au tonó mia mel lett ér vel. E fel fo gás kép vi se lõi sze rint ezen erõs prog ram ré vén ké pe sek a
szo ci o ló gu sok rá vi lá gí ta ni arra az erõ tel jes sze rep re, ame lyet a kul tú ra ját szik a tár sadal mi élet for má lá sá ban (Ale xan der–Smith 2003: 12–13). A kul tú ra kul tu rá lis szo ci ológiai, valamint a kü lönbözõ szociológiai szemléletmódokra jellemzõ
meg kö ze lí té sé vel más hol bõ veb ben fog lal ko zunk (Far kas 2005: 12–30).
A kul tu rá lis szo ci o ló gi át az ér tel me zõ szo ci o ló gi ai fel fo gá sok közé is so rol hatjuk.
Ér tel me zõ szo ci o ló gi á nak is ne ve zik azo kat a fel fo gá so kat, ame lyek az em be rek közöt ti köl csön ha tás ok ra mint kom mu ni ká ci ók ra össz pon to sí ta nak, s a jel ké pek je len tésé nek ér tel me zé sét vagy a je len té sek min den na pi lét re ho zá sát he lye zik ér dek lõ désük
kö zép pont já ba. Az ér tel me zõ szo ci o ló gia szem lé let mód ja azon ban – az ál ta lunk al k alma zott ti pi zá lás sze rint – nem egy sé ges. Azok az ér tel me zõ szo ci o ló gi ai el mé le tek,
ame lyek elõ fel té te le zik a kul tú ra lé te zé sét, és an nak a kér dés nek a vizs gá la tát helyezik
ér dek lõ dé sük kö zép pont já ba, hogy a kul tu rá lis kör nye zet az ér tel me zés ré vén ho gyan
ha tá roz za meg a cse lek vé se ket és a köl csön ha tá so kat, a normativista szem lé let mó dot
Szociológiai Szemle 2006/1.

20

FARKAS ZOLTÁN

képviselik. A kreativista szemléletmódot képviselõ szociológiai elméletek viszont
olyan ér tel me zõ el mé le tek, ame lyek sze rint a je len té sek a min den na pi köl csön ha tások
so rán ala kul nak ki, és csak az adott cse lek vé sek hez és köl csön ha tás ok hoz kap cso ló dóan, ide ig le ne sen lé tez nek.
Az em lí tett irány za to kon túl a normativista szem lé let mó dot kép vi se li a szo ci o lógia el mé let ben is szá mon tar tott, de tu laj don kép pen ant ro po ló gi ai el mé let nek te kint hetõ fran cia struk tu ra liz mus, amely nek leg je len tõ sebb kép vi se lõ je Claude Lévi-Strauss.
Fel fo gá sa sze rint a tár sa da lom olyan egyé nek bõl és cso por tok ból épül fel, akik cse réket bo nyo lí ta nak le egy más kö zött. A kul tú ra vi szont fõ leg az adott tár sa da lom ra jellemzõ csereformákból, és azokból a szabályokból áll, amelyek a cserék különféle
for má it irá nyít ják. A cse rék kü lön fé le for mái ré vén megy vég be a kom mu ni ká ció az
egyé nek és cso por tok kö zött. Van nak olyan ál ta lá nos sza bá lyok, ame lyek a cse rék külön bö zõ for má i ra egy aránt al kal maz ha tók, s a ku ta tás vég sõ cél ja e sza bá lyok nak és e
sza bá lyok struk tú rá já nak a ki dol go zá sa (Meleghy 2000).
A szim bo li kus interakcionizmus és a fe no me no ló gi ai szo ci o ló gia kép vi se lõ i nek tekint he tõ egyes el mé le tek ál ta lá ban véve hang sú lyoz zák a kul tú ra je len tõ sé gét a tár sadalmi cselekvések, és általában a társadalmi jelenségek meghatározottságának a
ma gya rá za tá ban, de ér dek lõ dé sük kö zép pont já ban a min den ko ri cse lek vé si szi tu áci ók
vi szony lag sza bad de fi ni á lá sá nak az ér tel me zé si fo lya ma ta áll. Ezért ezek rõl az el méle tek rõl majd a kreativista szem lé let mód tár gya lá sá nál lesz szó, bár az em lí tett ér telem ben a normativista és a kreativista szem lé let mód ha tá rán he lyez ked nek el.
A normativista szem lé let mód klasszi kus kép vi se lõ je fõ leg Emile Durkheim, aki a
tár sa dal mi lé te zõ ket tu laj don kép pen kul tu rá lis ter mé sze tû ek nek te kin tet te. Durkheim
ki fe je zet ten hang sú lyoz ta, hogy a tár sa dal mi lé te zõk té nyek, és meg ha tá ro zott társadal mi té nye ket mint je len sé ge ket más tár sa dal mi té nyek ha tá roz zák meg, ame lyek az
egyé nek hez ké pest kül sõd le ge sek és kény sze rí tõ ere jû ek (Durkheim 1978). Ez alap ján
azt mond hat nánk, hogy szem lé let mód ja faktualista volt. Durkheim azon ban a tár sa dalmi lé te zõ ket, il let ve té nye ket tu laj don kép pen a jel ké pi kul tú rá val azo no sí tot ta. A jelké pi kul tú ra egyes össze te või – pél dá ul az ér té kek, a sza bá lyok, a sze re pek – jól le h et az
egyes egyé ne ken kí vül van nak, de önál ló lét tel nem bír nak, mi vel je len té sük ben más
lé te zõk re utal nak, azaz fel fo gá sunk sze rint nem te kint he tõk té nyek nek. Durkheimet
ezért jog gal te kin tik több nyi re a normativista szem lé let mód klasszi kus kép vi se lõ jének.
A normativista szem lé let mód dal szem ben meg fo gal ma zott bí rá la tok fõ leg arra hivat koz nak, hogy az em be rek több nyi re nem a sza bá lyok hoz iga zod va cse lek sze nek.
Egyes el mé let al ko tók – akár a tár sa dal mi struk tú ra meg ha tá ro zó ha tá sát hang sú lyozva, akár a ha szon ma xi ma li zá lá sát te kint ve a cse lek vés alap elv ének – egy ál ta lán szük ségtelennek tartják a szabály fogalmát a ma gatartások és általában a társadalmi
je len sé gek ma gya rá za tá ban. Má sok nem ta gad ják a sza bá lyok fon tos sá gát, de el uta sítják mint a tár sa dal mi je len sé gek fõ meg ha tá ro zó té nye zõ jét. A ra ci o ná lis dön té s ek elméletének egyes képviselõi a kulcskérdésnek e helyett azt tekintik, hogy hogyan
keletkeznek és maradnak fenn a szabályok az egyének ésszerû cselekvései révén
(Coleman 1990: 242). Különösen sok bírálat érte a normativista szemléletmód
funkcionalista vo nat ko zá sa it. Több nyi re ki fo gá sol ják, hogy a funkcionalista el mé let
túl ál ta lá nos, nem ad szá mot ar ról a me cha niz mus ról, amely az alap ját ké pe zi a tár sadal mi egész szol gá la tá ban álló funk ci ók ér vé nye sü lé sé nek. Túl hang sú lyoz za a har mó Szociológiai Szemle 2006/1.
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niát és elhanyagolja a társadalmi változást, idegenkedik attól, hogy érdemben
fi gye lem be ve gye a tár sa dal mi konf lik tu so kat, az erõ- és ha tal mi vi szo nyo kat (Ritzer
1988: 101–104; Abrahamson 2001:145).

A struk tu ra lis ta szem lé let mód
A struk tu ra lis ta szem lé let mód a holista szem lé let mód faktualista vál to za ta, te hát a
holista és a faktualista szem lé let mód kö zös sa já tos sá ga i val jel le mez he tõ. A „struk tu ralis ta” ki fe je zés szé le sebb ér te lem ben is hasz ná la tos a szo ci o ló gi ai iro da lom ban, de úgy
tû nik, hogy min den szó ba jö he tõ ki fe je zés több ér tel mû. Egyes szer zõk struk tu ra lis tának az általunk holistának nevezett szemléletmódot nevezik, tehát beleértik a
normativista szem lé let mó dot is (Blau 1976b: 2; Giddens 1984: XIX-XX). Mi vi szont
az elõbb em lí tett szû kebb ér te lem ben be szé lünk struk tu ra lis ta szem lé let mód ról. (Tehát e szó hasz ná lat sze rint a strukturalista-funkcionalista irány zat és az un. struk tu ra lizmus nem a szó ban for gó szem lé let mó dot kép vi se li.)
A struk tu ra lis ta szem lé let mód alap el vei:(1) Az át fo gó és vi szony lag ál lan dó tár sadal mi kör nye zet alap ve tõ en meg ha tá roz za a tár sa dal mi je len sé ge ket. (2) A tár sa dalmi
kör nye zet tény sze rû és ob jek tív ter mé sze tû, az egyes egyé nek tõl füg get le nül lé te zik.
(3) Az egyé nek és cso por tok ma ga tar tá sát és a kö zöt tük meg fi gyel he tõ köl csön ha tá so kat a tény sze rû ér de kek és erõk, a tény sze rû tár sa dal mi vi szo nyok ha tá roz zák meg. (4)
A tár sa dal mi cse lek vé sek a tény sze rû tár sa dal mi hely ze tet tük rö zik, és a ha son ló helyzet ben lévõ egyé nek ál tal al ko tott cso por tok tár sa dal mi cse lek vé sek szub jek tu ma it is
ké pez he tik. (5) Az össze tet tebb tár sa dal mi je len sé gek sza bály sze rû sé gei a tény szerû
és ob jek tív tár sa dal mi vi szo nyo kat tük rö zik, s a tár sa da lom ren de zett sé gét, va lamiféle
egy sé gét kü lö nö sen a ha tal mi vi szo nyok biz to sít ják. (5. ábra)

5. ábra A struk tu ra lis ta szem lé let mód össze füg gé sei

A struk tu ra lis ta szem lé let mó dot kép vi se lõ el mé le tek ben az át fo gó tár sa dal mi kör nye ze tet fõ leg a tár sa dal mi struk tú ra fo gal ma fe je zi ki. Az e fel fo gást kép vi se lõ szerzõk sze rint az egyé nek ma ga tar tá sát alap ve tõ en meg ha tá roz zák a kör nye ze ti fel té te lek,
il let ve – e fel té te lek leg alap ve tõbb vo nat ko zá sa ként – alap ve tõ en meg ha tá roz za a társa dal mi struk tú ra. A tár sa dal mi struk tú rá ban el fog lalt hely alap ján a kör nye ze ti fel té telek ben lévõ kü lönb sé gek és ha son ló sá gok kü lönb sé ge ket és ha son ló sá go kat idéz nek
elõ az egyé nek ma ga tar tá sá ban, s meg ha tá roz zák a kö zöt tük meg fi gyel he tõ köl csönha tá so kat. A tár sa da lom ban az össze tar tó és a szét tar tó erõk egy aránt je len van nak, a
tár sa da lom még is egy sé ges egész ként fog ha tó fel. Ez az egy ség azon ban kény sze rí tõ
jel le gû, a szét hú zó erõk kel szem ben a ha ta lom – vég sõ so ron és szük ség ese tén a fi zikai kényszer alkalmazása – tartja össze a társadalom egyes alkotórészeit (Hechter
1987: 4–6).
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A struk tu ra lis ta szem lé let mó dot fõ leg a konf lik tus el mé le tek, és az ezen el mé le tektõl rész ben meg kü lön böz tet he tõ neo-marxista el mé le tek, kü lö nö sen a kri ti kai el mé let
és az osz tály el mé le tek kép vi se lik.
A konfliktusokat hangsúlyozó társadalomelméleti felfogásokkal ter mészetesen
már a tár sa da lom el mé let kez de te i nél is ta lál koz ha tunk. A mai konf lik tus el mé le ti fel fogás az öt ve nes évek vé gén, il let ve a hat va nas évek ele jén bon ta ko zott ki, fõ leg Ralf
Dahrendorf és John Rex mun ká i ban.
A konfliktuselméletek és a harmóniaelméletek megkülönböztetése fõleg Ralf
Dahrendorf ne vé hez fû zõ dik. A konf lik tus el mé le ti meg kö ze lí tést el sõ sor ban a szo ci oló gia normativista szem élet mód já tól, il let ve ezen be lül is a funkcionalista irány za tá tól
kí ván ta el ha tá rol ni. Dahrendorf sze rint a tár sa da lom leg fon to sabb vo nat ko zá sa az erõ
(power) és a ha ta lom (authority) egyen lõt len el osz lá sa. A tár sa dal mi osz tá lyok ha sonló mér té kû erõ vel, il let ve ha ta lom mal ren del ke zõ egyé nek cso port jai, és alap ve tõ en
két osz tályt le het meg kü lön böz tet ni, a ha ta lom mal ren del ke zõk, és a ha ta lom nak aláve tet tek osz tá lyát. E két osz tály tag ja i nak az ér de kei ele ve el len té te sek egy más sal, és a
közöttük megfigyelhetõ kölcsönhatásokra a konfliktusok jellemzõek. A társadalmi
konf lik tu sok te hát a tár sa da lom struk tu rá li san meg ha tá ro zott, szük ség sze rû je lensé gei,
amelyek a társadalmi változás fontos tényezõi. A társadalmat az a kényszer tartja
össze, ame lyet a ha ta lom mal ren del ke zõk gya ko rol nak a tár sa da lom más tag jai fe lett
(Dahrendorf 1976).
Rex konf lik tus el mé le ti fel fo gá sa leg alap ve tõbb vo ná sa it te kint ve na gyon ha son ló
Dahrendorf fel fo gá sá hoz. „A leg egy sze rûbb for má já ban ez a mo dell ab ból a fel té te lezés bõl in dul ki, hogy két, el len té tes tö rek vé sek kel vagy cé lok kal ren del ke zõ fél lé t ezik.” (Rex 1961: 122) A cse lek võk szö vet sé ge se ket ke res nek a ha son ló szi tu á ci ó ban
lé võk kö ré ben, hogy a má sik fél lel szem be ni fel lé pé sü ket meg erõ sít sék. Ek kor már a
konf lik tus-cso por tok cél ja i ról, tö rek vé se i rõl és ér de ke i rõl be szél he tünk, nem csu pán
egyének tö rekvéseirõl és céljairól. A legalapvetõbb konfliktus az „életeszközök”
(means of life) meg szer zé sé ért fo lyik, de a konf lik tus kap cso lód hat köz vet ve is az életesz kö zök meg szer zé sé hez (i.m.: 122–123). Rex olyan szi tu á ci ó ból in dul ki a konf liktu sok elem zé sé ben, amely ben egyen lõt len az erõk el osz lá sa, és két konf lik tus-cso port
kö zül az egyik ural ko dó osz tály hely zet ben van. Az ural ko dó osz tály olyan in téz ménye ket igyek szik a tár sa dal mi rend szer in téz mé nye i ként ki ala kí ta ni, ame lyek az adott
osz tály cél ja it szol gál ják. Ugyan ak kor meg kí sér li el is mer te ti in téz mé nye i nek és helyze té nek le gi ti mi tá sát az alá ve tett cso port tag ja i val. De az alá ve tett cso port kí sérletet
tesz arra, hogy meg kér dõ je lez ze ezt az igényt a le gi ti mi tás ra, és igyek szik ki ala kí tani
sa ját gaz da sá gi és po li ti kai rend sze rét, kor lá toz va az ural ko dó osz tály ha tal mát (i.m.:
124, 129). Az ural ko dó osz tály és az alá ve tett osz tály kö zöt ti erõ vi szony ok ki van nak
téve a változásnak, olyan té nye zõk vál to zá sá nak eredményeként, amelyek al kal masabbá te szik az alá ve tett osz tályt a si ke res el len ál lás ra vagy a for ra da lom ra. En nek
egyik le het sé ges kö vet kez mé nye a tel jes for ra da lom a tár sa dal mi rend szer ben, a másik, hogy át me ne ti leg bi zo nyos faj ta meg egye zés ala kul ki az osz tá lyok kö zött (i.m.:
126–130).
A neo-marxista szo ci o ló gia el mé le ten be lül a kri ti kai el mé let és az osz tály el mé leta
konf lik tus el mé let sa já tos vál to za ta i ként is ér tel mez he tõ ek, de önál ló irány za tokként
is. Itt csak az elõb bi rõl szól va, az ere de ti Frank fur ti Is ko la leg is mer tebb tag jai – Max
Horkheimer, Theodore Adorno és Her bert Marcuse – ál tal ki fej tett neo-marxista „kriSzociológiai Szemle 2006/1.
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ti kai el mé let” alap ve tõ en a struk tu ra lis ta szem lé let mó dot kép vi se li. A szó ban for gó elmé let egy alap elv ét ki emel ve: e fel fo gás sze rint az egyé nek cse lek vé se it és ál ta lá b an a
tár sa dal mi je len sé ge ket az egyé nek tõl füg get le nül lé te zõ tény sze rû és ob jek tív vi szonyok, különösen az adott munkamegosztási- és osztályviszonyok határozzák meg.
Azon ban eze ket a vi szo nyo kat tör té ne ti leg em be rek ala kít ják ki, te hát az ala kí tá sukra
irányuló tö rekvések alávethetõk tervszerû döntésnek és ésszerû célkitûzésnek
(Horkheimer 1976: 65). A tá gabb ér te lem ben vett kri ti kai el mé let kép vi se lõi azon ban
– ha közéjük tartozónak tekintjük például Michel Foucaultot, Pierre Bourdieut és
Jürgen Habermast is – nagyrészt kü lönbözõ szemléletmódokat képviselnek
(Ingram–Ingram 1992; Calhoun–Karaganis 2001).
Nagy részt a struk tu ra lis ta szem lé let mód jel lem zõ a tár sa dal mi erõ (power) és a hatalom (authority) elméleteire. Jóllehet az említett fogalmakkal találkozhatunk a
normativista és az in di vi du a lis ta szem lé let mód ke re té ben is, a tár sa dal mi erõ és a ha talom el mé le tei több nyi re hang sú lyoz zák a tár sa dal mi struk tú ra, azaz a tár sa da lom egészének elsõdlegességét, s a társadalmi erõviszonyok, illetve hatalmi viszonyok
tény sze rû ter mé sze tét (Wrong 1979; Clegg 1989).
A struk tu ra lis ta szem lé let mód klasszi kus kép vi se lõ je fõ leg Karl Marx. Marx szerint bár az egyé nek tu da tos cél ja i kat kö ve tik, de az egyé nek tár sa dal mi cse lek vé se i t és
a kö zöt tük meg fi gyel he tõ köl csön ha tá so kat alap ve tõ en az ob jek tív, il let ve do lo g i természetû tár sa dal mi vi szo nyok ha tá roz zák meg (Marx–En gels 1976: 3; Marx 1957:
176). E vi szo nyok kö zött is a leg alap ve tõb bek a ter me lés szfé rá já ban a tár sa dal mi osztá lyok kö zött ki ala kult tár sa dal mi vi szo nyok. A tár sa dal mi-gaz da sá gi ala ku lat fo g almával rend sze re zett for má ban hangsúlyozta, hogy a társadalom egy szer ves egész,
ame lyen be lül a ter me lé si vi szo nyok összes sé ge al kot ja a tár sa da lom gaz da sá gi szer ke ze tét, azt az ala pot, amely re a tár sa da lom egyéb össze te või épül nek, ame lye ket felépítménynek nevezett (Marx 1965: 6). Marx azonban azt nem állította, hogy az
el mé let al ko tás ban is a tár sa da lom egé szé bõl kell ki in dul ni, fel fo gá sa sze rint e te kin tetben a ki in du ló pon tot “...a va ló sá gos egyé nek, cse lek vé sük és anya gi élet fel tét ele i k...”
ké pe zik (Marx–En gels 1976: 21).
Mint va la mennyi szo ci o ló gi ai szem lé let mó dot, a struk tu ra lis ta szem lé let mó dot is
sok bí rá lat érte más fel fo gá sok kép vi se lõi ré szé rõl. A normativista meg kö ze lí tés hí v ei
ki fo gá sol ják, hogy a struk tu ra lis ta el mé le tek el ha nya gol ják az egyé nek tár sas, illetve
kul tu rá lis lény vol tát, és bí rál ják a struk tu ra lis ta fel fo gá son ala pu ló em pi ri kus szo ci ológiai kutatások látszólag objektív mérési módszereit. A racionalista szemléletmód
kép vi se lõi min de nek elõtt azt a felfogást kér dõ je le zik meg, hogy a szo ci o ló gi á nak a
társadalmi jelenségek magyarázatában a társadalom egészébõl, illetve a társadalmi
struk tú rá ból kell ki in dul nia. Ki fo gá sol ják a struk tu ra lis ta el mé le tek nek azt a sajá tos ságát, hogy mi köz ben az egyé nek rõl fel té te le zik, hogy me cha ni ku san al kal maz kod nak a
tár sa dal mi kör nye zet hez, a szán dé kos cse lek vés ké pes sé gé vel ru ház zák fel az egyé nek
meg ha tá ro zott cso port ja it. A kreativista szem lé let mód, kü lö nö sen az etnometodológia
kép vi se lõi an nak hangsúlyozásával, hogy a társadalmi létezõk nem adottak, hanem
azo kat az egyé nek hoz zák lét re és tart ják fenn a sze mé lyes köl csön ha tás ok ré vén, megkér dõ je le zik a tár sa dal mi lé te zõk tény sze rû vagy ob jek tív ter mé sze tét.
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AZ IN DI VI DU A LIS TA SZEM LÉ LET MÓD TÍ PU SAI
A kreativista szem lé let mód
Kreativista szem lé let mód nak ne vez zük az in di vi du a lis ta szem lé let mód szim bo lista vál to za tát, ame lyet az in di vi du a lis ta és a szim bo lis ta szem lé let mód kö zös sa já tos ságai jel le mez nek. A kreativista szem lé let mó dot fõ kép pen az a né zet jel lem zi, hogy az
em be rek a min den na pi élet ben ma guk hoz zák lét re sa ját szim bo li kus tár sa dal mi va lósá gu kat, egy kö zös ér tel me zé si fo lya mat ban.
A kreativista szem lé let mód alap el vei: (1) A tár sa dal mi je len sé gek ma gya rá za tá ban
az alap ve tõ meg ha tá ro zó té nye zõ ket az egyé nek cse lek vé se it köz vet le nül meg ha tá r o zó tényezõk képezik. (2) A társadalmi környezet az egyének tu datában létezik, az
egyé nek a min den na pi köl csön ha tás ok so rán ma guk hoz zák lét re sa ját tár sa dal mi va lósá gu kat, egy kö zös ér tel me zé si fo lya mat ban. (3) Az egyé nek ma ga tar tá sát és a kö zöttük megfigyelhetõ kölcsönhatásokat személyes motívumok, és az együttesen
ki ala kí tott, de csu pán az adott ese tek re ér vé nyes ér tel me zé sek mo ti vál ják. (4) A tár sadal mi cse lek vé sek szim bo li kus ter mé sze tû, je len té se ket hor do zó egyé ni cse lek vé s ek, s
a cso por tok vi sel ke dé sei is ilyen cse lek vé sek bõl épül nek fel. (5) Az össze tet tebb társadal mi je len sé gek az egyé nek sze mé lyes vi sel ke dé si haj lan dó sá ga i nak hal mo zó dá sai, s
a tár sa da lom ren de zett sé ge annyi ban biz to sí tott, amennyi ben az egyé nek rend sze re sen
ki ala kít ják a tár sa dal mi va ló ság kö zös ér tel me zé sét (6. ábra).

6. ábra A kreativista szem lé let mód össze füg gé sei

A kreativista szem lé let mód fel fo gá sá ban a köz vet len kör nye zet al ko tó ré szei je lenté sük ré vén lé nye ge sek, de je len té sük nem ele ve adott egy szim bo li kus rend szer, il letve a kultúra által. E felfogás egyik képviselõje szerint: „Az emberi egyénekre úgy
te kin tünk, mint akik jelentésteli tár gyak vi lá gá ban él nek…” (Blumer 1969: 69). A szabá lyok a min den na pi köl csön ha tás ok ban jön nek lét re, és azok ál tal fenn tart va lé teznek, s nem a sza bá lyok ha tá roz zák meg a cse lek vé se ket és köl csön ha tá so kat.
A szimbolikus interakcionizmus és a fenomenológiai szociológia kö rébe sorolt
egyes el mé le tek a normativista és a kreativista szem lé let mód ha tá rán he lyez ked nek el,
de ezen irány za tok dön tõ en a kreativista szem lé let mó dot kép vi se lik. Tisz táb ban fe je z i
ki a kreativista szem lé let mó dot az etnometodológia és az eg zisz ten cia lis ta szo ci o ló gia.
A szim bo li kus interakcionizmus sze rint a tár sa dal mi köl csön ha tás ok tu laj don képpen köz vet len sze mély kö zi kom mu ni ká ci ók, ame lyek ben a jel ké pek és je len té sek külö nö sen fon tos sze re pet töl te nek be (Stryker 1981: 15–17). Az egyé nek cse lek vé se it
fõ leg az ha tá roz za meg, hogy a cse lek võk mi lyen je len tést vagy ér tel met tu laj do ní tanak a ma guk szá má ra kör nye ze tük bi zo nyos össze te võ i nek. Ezek a je len té sek az egyének kö zöt ti min den na pi kölcsönhatások so rán for má lód nak, s ebben a folyamatban
for má ló dik az egyé nek énje, il let ve sze mé lyi sé ge is. E fel fo gás ki ala ku lá sá ra je l entõs
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ha tás sal volt Ge or ge Her bert Mead el mé le te, amely ta lán kö ze lebb áll a normativista,
mint a kreativista szem lé let mód hoz. Mead el mé le té ben a kul tú ra fõ leg az „ál ta lá nos
má sik” és a „fel épí tett én” ré vén ha tá roz za meg a cse lek vé se ket és köl csön ha tá so kat
(Mead 1973).
Meg kü lön böz tet het jük a mai szim bo li kus interakcionizmus négy vo nu la tát, amelyek kö zül ket tõ vi szony lag kö zel áll a ko ráb ban tár gyalt normativista szem lé let módhoz (Ale xan der 1996: 211). Az egyik vo nu lat olyan össze tett el mé let ki dol go zá sá ra
tö rek szik, amely tu laj don kép pen a normativista szem lé let mó dot tük rö zi. Meg kí sér li
le ké pez ni a cse lek vé sek és a sze mély kö zi köl csön ha tás ok kul tu rá lis kör nye zet ál t ali
meg ha tá ro zott sá gát, rész ben a normativista rend szer el mé let ben is hasz ná la tos fo galmak se gít sé gé vel (Stryker 1980). A má sik vo nu lat ál ta lá ban véve hang sú lyoz za a társadalmi cselekvések és kölcsönhatások kulturális meghatározottságát, de
ér dek lõ dé sé nek kö zép pont já ban a min den ko ri cse lek vé si szi tu á ci ók viszonylag szabad de fi ni á lá sá nak az ér tel me zé si fo lya ma ta áll. Az utób bi vo nu lat leg je len tõ sebb képviselõje Erving Goffman, aki a szimbolikus interakcionizmus sajátos változatát
dol goz ta ki, ame lyet dra ma tur gi ai elem zés nek ne ve zett (Goffman 1981). Goffman elmé le te egé szé ben véve egy aránt ki fe je zi a normativista és a kreativista szem lé let mód
bi zo nyos alap el ve it. Ál ta lá ban véve el is me ri a kul tú ra alap ve tõ meg ha tá ro zó ha t ását,
de munkáiban részletesen annak elemzésére helyezi a hang súlyt, hogy az egyé nek
nagy részt al ko tó mó don de fi ni ál ják a szi tu á ci ót, al ko tó mó don ala kít ják sze rep fel fo gásu kat és ma ga tar tá su kat (Far kas 2005: 16–19). Az interakcionizmus to váb bi két vo nula ta vi szony lag tisz ta for má ban fe je zi ki a kreativista szem lé let mód alap el ve it.
A szimbolikus interakcionizmus individualista és kreativista változatát Blumer
kép vi se li a leg vi lá go sab ban, de el mé le te szin te csak az alap el vek meg fo gal ma zá sára
ter jed ki. Fel fo gá sa sze rint a szim bo li kus interakcionizmus alap ve tõ té te lei – köny vének kü lön bö zõ he lye in ta lál ha tó meg fo gal ma zá so kat egy aránt fi gye lem be véve – a kö vetkezõk: (1) A társadalmi élet az adott csoportot alkotó egyének kö zötti
kölcsönhatásokból, s az egyének cselekvéseinek egymáshoz igazításából áll. (2) A
cse lek vé sek nek az egy más hoz iga zo dá sa el sõ sor ban oly mó don megy vég be, hogy a
részt ve võk jel zik, hogy mit vár nak el egy más tól, és ér tel me zik má sok ilyen irá nyú jelzéseit. (3) Az egyének adott létezõkre irányuló cselekvéseik során azon jelentések
alapján cselekszenek, amelyekkel az adott létezõk számukra rendelkeznek. (4) Az
adott lé te zõk je len té sét azok nak az egyé nek nek a cse lek vé sei ha tá roz zák meg az adott
egyén szá má ra, akik kel köl csön ha tás ban van. (5) Eze ket a je len té se ket az egyé nek egy
értelmezési fo lya mat ban ke ze lik és for mál ják. Eb ben az ér tel me zé si fo lya mat ban az
egyén rész ben kom mu ni kál ön ma gá val, rész ben a szi tu á ció és cse lek vé se irá nyá nak
fé nyé ben sze lek tál ja, el len õr zi, fel füg gesz ti és át ala kít ja a je len té se ket. (6) Az egyé ni
cselekvések ilyen folyamatos összekapcsolódása hozza létre a rendszeresen meg figyel he tõ és össze tett tár sa dal mi je len sé ge ket is, mint a szer ve ze te ket, az in téz ményeket, és a kölcsönösen függõ vi szonyok egészét (Blumer 1969: 2–5, 49–50). A
szimbolikus interakcionizmusnak ezt a változatát képviseli például a
címkézéselméletnek nevezett elmélet, amely a deviáns ma gatartásra ad sajátosan
kreativista magyarázatot. Vagy a kollektív vi selkedés elmélete, amely szerint az
össze tett tár sa dal mi jelenségek az egyé nek sze mé lyes vi sel ke dé si haj lan dó sá ga i n ak
egy sze rû hal mo zó dá sai.
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A szim bo li kus interakcionizmus kép vi se lõ it több nyi re úgy le het jel le mez ni, mint
„lágy de ter mi nis tá kat”, akik sze rint a tár sa dal mi kör nye ze ti té nye zõk nem ha tá roz z ák
meg, de be fo lyá sol ják a cse lek vé se ket. Nem az egyé nek tõl füg get le nül ele ve adott körül mé nyek ha tá roz zák meg az egyé nek cse lek vé se it, a kö rül mé nyek az adott egyé nek
ál tal fel épí tet tek és ki gon dol tak. Az em be rek szán dé kos lé nyek, akik az adott szi tu ációnak tulajdonított jelentések alapján cselekszenek, amelyben találják magukat. Az
egyes egyé nek ma guk ha tá roz zák meg, hogy mi lyen ér tel met tu laj do ní ta nak a szi tu á ció nak, és ho gyan cse le ked je nek má sok cse lek vé sei, ki fe je zé sei, és le lep le zett szándé kai
fi gye lem be vé te lé vel. E fel fo gás sze rint a tár sa da lom em be ri egyé nek bõl épül fel, akik
szim bo li kus köl csön ha tás ban áll nak egy más sal. A tár sa da lom nem csu pán az em be rek
fe jé ben lé te zik, a társadalom egy vál to zó, de struk tu rált fo lya mat (Sandstrom–Martin–Fine 2001: 218–219).
A szimbolikus interakcionizmuson, illetve az individualista szimbolikus
interakcionizmuson túl tu laj don kép pen a kreativista szem lé let mó dot kép vi se lik azok
az el mé le tek és irány za tok is, ame lye ket egyes szer zõk kre a tív szo ci o ló gi á nak ne veznek: a fe no me no ló gi ai szo ci o ló gia, az etnometodológia és az eg zisz ten cia lis ta szo ci oló gia (Morris 1977).
A fe no me no ló gi ai szo ci o ló gia a min den na pi élet kö zös je len tés vi lá gát elem zi, a
köz na pi ész já rást és a ma gá tól ér te tõ dõ tu dást, ame lyet az egyé nek fel épí te nek a gyakor lat so rán, és amely re ala poz zák cse lek vé se i ket. A fe no me no ló gi ai fel fo gás a fi lo zófiában hosszú múltra tekint vissza, a szo ci o ló gi á ban való meg je le né se fõ leg Alfred
Schütz mun kás sá gá hoz köt he tõ. A fe no me no ló gi ai szo ci o ló gia a hat va nas évek kö zepén in dult je len tõs fej lõ dés nek az Egye sült Ál la mok ban, kü lö nö sen Peter Berger és
Thomas Luckmann A va lóság társadalmi fel épí té se c. munkája nyomán, amely
1967-ben je lent meg (Berger–Luckmann 1998). Mind Schütz, mind az utóbb em lí tett
szerzõk fe nomenológiai szociológiája szemléletmódját tekintve úgy ér tel mez hetõ,
hogy a normativista és a kreativista szem lé let mód ha tá rán he lyez ke dik el. Bár ér dek lõdé sük kö zép pont já ban a min den ko ri köz vet len cse lek vé si szi tu á ci ók cse lek võ egyének
ál ta li szub jek tív ér tel me zé se áll, ál ta lá ban véve azt is hang sú lyoz zák, hogy ez az ér telme zés a kö zös kul tú rán alap szik (Far kas 2005: 16–19). Az em lí tett két ér tel m ûség el lenére e hagyomány követõi fõleg a fenomenológiai szociológia azon jegyeit
hang sú lyoz zák, ame lyek a kreativista szem lé let mód nak fe lel nek meg.
A fenomenológiai szociológia kép viselõi fõleg azt a hiányosságot fogalmazzák
meg a holista el mé le tek kel szem ben, hogy olyan kör nye ze ti té nye zõk nek tu laj do ní tanak a tár sa dal mi cse lek vé se ket, és ez ál tal ál ta lá ban a tár sa dal mi je len sé ge ket alap ve tõen meghatározó hatást, amelyek nem tükrözõdnek a cselekvõ egyének köz vetlen
szi tu á ci ó i ban és köz na pi ér tel me zé se i ben, il let ve köz na pi tu da tá ban. Ez zel szemben
azt hang sú lyoz zák, hogy az em be ri cse lek vé sek és kü lön bö zõ szin tû el ren de zõ dé se ik
tu do má nyos ér tel me zé sé nek az zal kell kez dõd nie és arra kell épül nie, hogy meg ért jük
azok nak a min den na pi éle tét, akik a cse lek vé se ket vég re hajt ják (Douglas 1970b: 5–12,
1984: 359–369). E sze rint „…a tár sa dal mi cse lek vé sek jelentésteli cse lek vé sek, va gyis
szi tu á ci ó ik és a cse lek võk szá má ra meg nyil vá nu ló je len té se ik fo gal ma i ban kell õket
ta nul má nyoz ni és ma gya ráz ni” (i.m.: 4, 358). 1 A szo ci o ló gi ai ku ta tás ban va la mi lyen
mó don arra kell tá masz kod nunk, aho gyan a köz vet len meg fi gye lés út ján mi ma gunk
1

Az idé zet a ma gyar for dí tás tól rész ben el tér.
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meg ért jük a min den na pi éle tet, mind vé gig fel hasz nál va sa ját köz na pi ér tel me zé se i n ket, ame lyek a min den na pi élet ben való köz vet len részvételünkbõl fa kad nak (uo.).
A szóban forgó felfogás szerint az emberi, illetve a társadalmi cselekvések
messzemenõen szi tu á ci ó tól függõek (situational), a cselekvõk a konk rét szi tu á ci ó ik ra
vonatkozó jelentésszerkezeteiknek megfelelten cselekszenek (Douglas 1970b: 16,
1984: 375). A fe no me no ló gi ai szo ci o ló gi át mint kreativista el mé le tet az ab szo lu tista,
il let ve „struk tu ra lis ta” (értsd: holista) szo ci o ló gi á tól leg in kább a szituacionalitás és a
szi tu á ció fe let ti ség kér dé se kü lön böz te ti meg. A fe no me no ló gi ai szo ci o ló gia kü lö nösen a köz vet len sze mély kö zi szi tu á ció, és a szi tu á ció tel jes sé gé nek je lentõ sé géthangsúlyozza. E felfogás szerint a konkrét cselekvéseket és eseményeket bi zonyos
mér ték ben min dig az a szi tu á ció ha tá roz za meg, amely ben eltfordulnak. Min den konkrét ese mény le írá sát, okát és ma gya rá za tát te kint ve va la mi lyen mó don egye dül ál ló.
(i.m.: 35–37, 389–393). Mindig azzal kell kezdenünk, hogy miként értelmezik az
egyé nek a szi tu á ci ó ju kat, de ahogy mind job ban meg ért jük ezt, már arra kell tö re kednünk, hogy meg ha lad juk az egyé ni értõdéseket, és szi tu á ció fe let ti, ob jek tív tu dás ra t együnk szert (i.m.:43-44, 401).
A fe no me no ló gi ai szo ci o ló gia kreativista ér tel me zé se sze rint a tár sa dal mi je lenségek el ren de zé se i nek felsõbb szint je it végsõ so ron az el ren de zé sek ala cso nyabb szintjei
ha tá roz zák meg, bár a felsõbb szin tek nek meg van nak a ma guk belsõ össze füg gé sei
(Douglas 1970b: 8, 1984: 364). Az olyan össze tett tár sa dal mi je len sé gek, mint pél dá ul
a szervezetek és az intézmények, az egyének cselekvéseinek és kölcsönhatásainak
min tá zott elrendezõdései (Wilson 1970: 58–59). A fe no me no ló gi ai szo ci o ló gia sze rint
a tár sa da lom ren de zett sé ge és egy sé ge a min den na pi ma gá tól ér te tõdõ fel té te le zések
so ka sá ga ál tal ki ala kí tott és fenn tar tott (Ferguson 2001: 243). A tár sa da lom va ló já b an
nem ren de zett, az egyé ni ész le lés és ér tel me zés az, amely lát szó lag ren de zet té te szi. A
társadalom az egyes egyé nek tu da tá ban, az ér tel me zé si fo lya mat ered mé nye kép pen
vá lik ren de zett, egy sé ges egésszé.
Az etnometodológiaszo ro san kap cso ló dik a fe no me no ló gi ai szo ci o ló gi á hoz, de a
kreativista szem lé let mód szélsõségesebb vál to za tát kép vi se li. Ezt az irány za tot Harold
Garfinkel ala poz ta meg, szé le sebb körû el fo ga dá sá hoz je lentõ sen hoz zá já rult a Ta nulmá nyok az etnometodológiában c. köny ve (Garfinkel 1967). Az etnometodológia azt a
ma gá tól ér te tõdõ tu dást, azo kat a „népi mód sze re ket”, il let ve tu da ti el já rá so kat ta nulmá nyoz za, ame lyek ré vén a tár sa da lom tag jai a min den nap ok ban ér tel met ad nak környezetüknek, eligazodnak és cselekszenek azon körülmények között, amelyben
ta lál ják ma gu kat (Heritage 1984: 4 idé zi Ritzer 1988: 66).
A tár sa dal mi vi szo nyok e fel fo gás sze rint nem lé tez nek ele ve az egyé nek kör nyeze té ben, ha nem azo kat az egyé nek fo lya ma to san lét re hoz zák és új ra ter me lik a sze mélyes köl csön ha tás, elsõsorban a be széd ré vén. A be széd ál tal te rem te nek az em be rek
egy olyan ren de zett vi lá got, amely ben biz ton ság ban ér zik ma gu kat. Az egyé ni cse lekvés eb ben a fel fo gás ban egy rendteremtõ ak ti vi tás, az egyé nek ál lan dó an be kap cso lódnak egy ren de zett tár sa dal mi vi lág lét re ho zá sá ba, de ez a ren de zett vi lág csak az adott
szi tu á ci ó ban lé te zik. E fel fo gás sze rint te hát az egyé nek – a normativista szem lé letmód
fel fo gá sá val szem ben – anél kül ren de zik köl csön ha tá sa i kat, hogy eköz ben ele ve létezõ szabályokhoz igazodnának. (Münch–Smelser 1987: 364). Az egzisztencialista
szo ci o ló giaszem lé let mód ja ha son ló az elõbbi két irány zat ál tal kép vi selt meg kö ze lítés hez, de az eg zisz ten cia lis ta irány zat kü lö nös fi gyel met szen tel az ér zé sek nek és érSzociológiai Szemle 2006/1.
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zelmeknek, valamint az én-nek a cselekvések magyarázatában (Ritzer 1988:
360–365).
A kreativista szem lé let mó dot kép vi selõ el mé le tek kel szem be ni bí rá la tok fõleg azt
hang sú lyoz zák, hogy ezek az el mé le tek a tár sa dal mi je len sé gek ma gya rá za tá ban el hanyagolják a kultúra és/vagy a tényszerûen létezõ társadalmi vi szonyok szerepét. E
szem lé let mód egyes kép vi se lõi ki fe je zet ten ta gad ják e tényezõk önál ló, az egyes egyének tu da tos sá gá tól füg get len lé te zé sét. Más kép vi se lõi bár el is me rik a tény szerû vagy
ob jek tív tár sa dal mi kör nye zet, va la mint a kul tu rá lis ér té kek és sza bá lyok önál ló létét,
de el mé le tük ben e tényezõket kö vet ke ze te sen nem ve szik fi gye lem be. A kreativista elmé le tek kri ti ku sai sze rint ezek az el mé le tek nem ké pe sek meg ma gya ráz ni a tár sa dalmi
je len sé gek meg ha tá ro zott sá gát és rend sze res sé gét, és túl hang sú lyoz zák e je len ségek
esetlegességét.

A ra ci o na lis ta szem lé let mód
A ra ci o na lis ta szem lé let mód az in di vi du a lis ta szem lé let mód faktualista vál to za t a.
A ra ci o na lis ta szem lé let mód sze rint a szo ci o ló gi ai elem zés ki in du ló pont ja a raci o ná lisan gon dol ko dó és cselekvõ egyén. A tár sa da lom nem azo nos az egyé nek hal ma zá val,
de a racionális egyénekbõl kiindulva a társadalmi jelenségek is levezethetõk és
megérthetõk. E fel fo gás sze rint a tár sa da lom egyénekbõl és az egyé nek kö zött ki alakult köl csön ha tás ok ból, il let ve vi szo nyok ból áll.
A ra ci o na lis ta szem lé let mód alap el vei:(1) A tár sa dal mi je len sé gek ma gya rá za tában az alapvetõ meg ha tá ro zó tényezõket az egyé nek cse lek vé se it köz vet le nül meg határozó tényezõk képezik. (2) A társadalmi környezet az egyé nek cse lek vé se i ben és
köl csön ha tá sa i ban, il let ve e tényezõk ered mé nye ként lé te zik. A min den ko ri tár sa dalmi kör nye zet el vi leg eset le ges, és csak az egyé ni cselekvõkre vo nat koz tat va ér tel mezhetõ. (3) Az egyé nek ma ga tar tá sát és a kö zöt tük meg fi gyel hetõ köl csön ha tá so kat fõleg
az egyé nek ra ci o ná lis mo tí vu mai, azaz szub jek tív ér de kei, s ez zel össze füg gés ben prefe ren ci ái és al ter na tí vái ha tá roz zák meg. (4) A tár sa dal mi cse lek vé sek egyé ni ra c i o nális cse lek vé sek, és a cso por tok nak tu laj do ní tott vi sel ke dés is ilyen cselekvésekbõl épül
fel. (5) Az össze tet tebb tár sa dal mi je len sé gek sza bály szerû sé gei és a tár sa da lom rende zett sé ge a ra ci o ná lis cse lek vé sek rész ben szán dé kolt, de fõleg spon tán ered mé nyei
(7. ábra).

7. ábra A ra ci o na lis ta szem lé let mód össze füg gé sei

A szû kebb ér te lem ben vett ra ci o na lis ta szem lé let mód ban a tár sa dal mi kör nye zet
ön ma gá ban nem lé te zik, csak az egyé nek ra ci o ná lis cse lek vé se i nek és köl csön ha tá s a inak az ered mé nye ként. Ilyen szi go rú ér te lem ben az úgy ne ve zett me to do ló gi ai in di vidu a liz mus azt je len ti, hogy „…min den tár sa dal mi je len ség – e je len sé gek szer ke ze te és
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vál to zá sa – el vi leg meg ma gya ráz ha tó oly mó don, hogy a ma gya rá zat ki zá ró lag egyéne ket, az egyé nek tu laj don sá ga it, cél ja it, vé le ke dé se it és cse lek vé se it fog lal j a ma gában.” (Elster 1985: 5) A racionalista szemléletmódnak ez a szigorú ér telmezése
ere de ti leg a köz gaz da ság tu do mány ban ala kult ki, de elég szé les kör ben el fo ga dott a
szo ci o ló gi ai iro da lom ban is.
A ra ci o na lis ta szem lé let mó dot kép vi se lõ szo ci o ló gi ai el mé le tek azon ban egy re inkább el tá vo lod nak e szem lé let mód szû kebb ér tel me zé sé tõl, és nagy részt el is me rik az
egyes egyé nek szem pont já ból néz ve ele ve adott tár sa dal mi kör nye zet lé te zé sét. A ra cio na lis ta szem lé let mód nyi tot tabb ér tel me zé se sze rint a tár sa dal mi je len sé gek magyarázatában általában a környezet és a tár sa dal mi kör nye zet meg ha tá ro zó ha tá sát oly
mó don ve het jük fi gye lem be, ha a kör nye ze tet az egyé nek re, az egyé nek ra ci o ná lis cselek vé se i re vo nat koz tat va ér tel mez zük.
Azok a fo gal mak, ame lyek a normativista és a struk tu ra lis ta szem lé let mód ban az
egyé nek szá má ra ele ve adott tár sa dal mi kör nye zet re vo nat koz nak (pl. in téz mény, társa dal mi vi szony, tár sa dal mi struk tú ra, tár sa dal mi cso port, tár sa da lom stb.) a ra cio nalista szemléletmódban tipikusan az egyének kölcsönhatásaira, illetve az egyének
cse lek vé se i nek és köl csön ha tá sa i nak az ered mé nye i re utal nak. Amennyi ben a ra ci onalis ta el mé le tek fi gye lem be ve szik az egyes egyének szá má ra ele ve adott tár sa dal mi
kör nye ze tet, azt csu pán az adott konk rét tár sa dal mi je len ség ma gya rá za ta szem pont jából re le váns vo ná sa ik ban ra gad ják meg. Azo kat az át fo gó kör nye ze ti té nye zõ ket, amelyek hatással vannak az egyének preferenciáira és alternatíváira, és ezáltal
cse lek vé se i re, a ra ci o na lis ta szem lé let mód ban a „kor lá to zó fel té te lek” közé sorol va elmé le ti szin ten kö vet ke zet le nül ve szik fi gye lem be.
A racionalista szemléletmód cselekvésekre vonatkozó egyik alapelve, hogy az
egyé nek cse lek vé sei ra ci o ná lis cse lek vé sek, ame lye ket az egyé nek pre fe ren ci ái és bizo nyos kor lá to zó fel té te lek együt te sen ha tá roz nak meg az ál tal, hogy meg ha tá roz zák a
cse lek vé si al ter na tí vá kat és ezek vár ha tó kö vet kez mé nye it. Ra ci o ná li san cse leked ni e
fel fo gás sze rint azt je len ti, hogy a cse lek vé si al ter na tí vák kö zül az egyén ki vá laszt ja a
leg ked ve zõbb, azaz a ma xi má lis hasz not ígé rõ al ter na tí vát. A cse lek vé sek re vo nat k o zó má sik alap elv, hogy cse lek vé sek szub jek tu mai lé nye gé ben véve csak egyé nek lehetnek, bizonyos csoportok (pl. társadalmi osztályok, társadalmi egyesülések,
tár sa dal mi szer ve ze tek stb.) csak annyi ban te kint he tõk cse lek vé sek szub jek tu ma i nak,
amennyi ben e cso por tok nak tu laj do ní tott vi sel ke dést a cso por tot al ko tó egyé nek cselek vé se i re vissza ve zet het jük.
A ra ci o na lis ta szem lé let mó dot ma tu laj don kép pen a ra ci o ná lis dön té sek el mé le t e
kép vi se li a szo ci o ló gi á ban, va la mint ez a szem lé let mód jel lem zõ a ko rai tár sa dalmi
cse re el mé let re is.
A ko rai tár sa dal mi cse re el mé let fõ leg Ge or ge C. Homans és Peter Blau mun ká i ban
for má ló dott, és tu laj don kép pen a ra ci o na lis ta szem lé let mó dot kép vi se li. Homans csere el mé le te olyan ál ta lá nos té te le ken alap szik, ame lyek fõ leg pszi cho ló gi ai ter mésze tûek, s az egyének motívumaira vonatkoznak (Homans 1974: 16–39). Blau korai
cse lek vés el mé le te is még csu pán a cse lek vé sek köz vet len meg ha tá ro zó té nye zõ it ve szi
kö vet ke ze te sen fi gye lem be a tár sa dal mi cse re ma gya rá za tá ban (Blau 1964). A het venes évek ele jé tõl azon ban a cse re el mé let egy re in kább el tá vo lo dott a tisz tán ra ci ona lista szem lé let mód tól, és a tár sa dal mi há ló zat elem zés sel össze kap cso lód va kö ze le dett a
struk tu ra lis ta szem lé let mód felé. Az erõ (power) és an nak hasz ná la ta vált a cse re el méSzociológiai Szemle 2006/1.
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let fõ té má já vá, és nem ön ma guk ban az egyé ni cse lek võk, ha nem in kább a cse lek võk
kö zöt ti tar tós vi szo nyok ke rül tek az ér dek lõ dés kö zép pont já ba (Molm 2001: 262).
A ra ci o na lis ta szem lé let mó dot a nyolc va nas évek tõl nap ja in kig fõ leg ara ci o ná lis
dön té sek el mé le te (Rational Choice Theory) kép vi se li, amely a nyolc va nas év ti zed ben
az an gol szász, de kü lö nö sen az ame ri kai szo ci o ló gia el mé le ti iro da lom ban egy re inkább el fo ga dot tá vált. A ra ci o ná lis dön té sek el mé le te a cse lek vé sek ma gya rá za tá ban a
dön té si szi tu á ció há rom ele mét kü lön böz te ti meg. Egy részt az adott kor lá to zó fel tételek kö zött le he tõ ség sze rint meg va ló sít ha tó cse lek vé sek hal ma zát. Más részt e cse lek vések várható következményeit. Harmadrészt a lehetséges alternatívák szubjektív
rang so ro lá sát, amely ál ta lá ban a vár ha tó kö vet kez mé nyek rang so ro lá sán alap szik. Raci o ná li san cse le ked ni ezek sze rint azt je len ti, hogy a meg va ló sít ha tó cse lek vé sek halmazából kiválasztjuk a legmagasabbra értékelt elemet, azaz amely a legnagyobb
ha szon nal jár (Elster 1986b:4; Hechter 1987: 30–31; Hechter–Opp–Wippler 1990b:
2–3; Szán tó 1998; Heckathorn 2001: 276).
Egyes szerzõk arra a kö vet kez te tés re ju tot tak, hogy a ra ci o na lis ta szem lé let mód
va la mennyi em be ri ma ga tar tás ra hasz nál ha tó (Becker 1986: 112–119; Boudon 1987b:
56). 2 A dön tés el mé let érdeklõdésének kö zép pont já ban az egyé ni cse lek vé sek áll nak,
de e fel fo gás sze rint a szo ci o ló gi ai ku ta tás nem kor lá to zó dik az egyé ni cse lek vé s ek és
az egyé nek kö zöt ti köl csön ha tás ok szint jé re, az vé gül is az adott tár sa dal mi cso port
egészét jellemzõ összetett társadalmi jelenségek ma gyarázatára is irányulhat. Az
össze tett tár sa dal mi je len sé gek ma gya rá za ta azon ban igény li egy részt az adott cso por ton be lü li egyé nek cse lek vé se i nek a ma gya rá za tát, más részt az egyé ni cse lek vé sek és
az össze tett tár sa dal mi je len sé gek kö zöt ti át me net elem zé sét (Coleman–Fararo 1992b:
IX-X). E szem lé let mód fõ prob lé má ja azon ban az un. mik ro-mak ro prob lé ma, azaz
hogy ho gyan le het el jut ni az egyé ni cselekvõk szintjérõl a ma ga sabb elem zé si szin tekre, s vé gül az össz tár sa dal mi szint re (Boudon 1987b; Coleman 1990: 11; Wiley 1988).
A ra ci o na lis ta szem lé let mód kép vi se lõi klasszi kus ként fõleg Max Weberre hi vatkoznak. Weber elmélete azonban igen összetett, s nagyrészt ma gában hordozza a
normativista és a struk tu ra lis ta szem lé let mód is mer te tõ je gye it is. Weber meg értõ szoci o ló gi á já nak fel fo gá sá ban a szo ci o ló gia “...a tár sa dal mi cse lek vés ér tel mezõmeg érté sé re, és ezen ke resz tül a cse lek vés me ne té nek és ha tá sa i nak ok sá gi ma gya rá za tára
tö rek szik” (Weber 1987: 37–38). Weber fel fo gá sát te hát in di vi du a lis tá nak is te kint hetjük, ha azt vesszük fi gye lem be, hogy az egyé ni cselekvõk szán dé kai szem pont já ból
való meg ér tést hang sú lyoz za. Szán dé kolt ér tel mük sze rint ti pi zál ta a cse lek vé se ket,
(i.m.: 39–40, 53–54) de kü lö nö sen az un. célracionális cse lek vést elõ fel té te lez ve fogal maz ta meg té te le it, az in di vi du a lis ta meg kö ze lí té sen be lül te hát fel fo gá sa fõleg raci o na lis tá nak te kint hetõ.
Mun kás sá gá nak egé szé ben azon ban nem az egyé ni cse lek vé sek meg ér té sé re, hanem a “rend”-nek, azaz az adott sza bály rend szer nek, il let ve in téz mé nyek nek – a cselekvésekben megfigyelhetõ szabályszerûségek leírásának formájában történõ –
2

Ké sõbb Boudon is ár nyal tab ban fo gal maz, és amel lett ér vel, hogy a ra ci o ná lis dön té sekel mé le te nem
al kal maz ha tó ál ta lá ban va la mennyi cse lek vés és prob lé ma ma gya rá za tá ra. A ra ci oná lis dön té sek el méle te fel té te le zi, hogy az egyé nek cse lek vé sei inst ru men tá lis cse lek vé sek, azaz bi z o nyos cé lok el éré sé re
irá nyul nak. Azon ban nem min den cse lek vés inst ru men tá lis cse lek vés, ezért a ra ci o ná l is dön té sek el méletével szemben nem támaszthatjuk azt az igényt, hogy a cselekvések általános el mé lete le gyen.(Boudon 2001: 58).
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elem zé sé re he lyez te a hang súlyt. A tár sa dal mi cse lek vé sek és köl csön ha tás ok sza bály szerûségeit alapvetõen az adott szabályrendszerbõl magyarázza, ami nagyrészt a
normativista szem lé let mód hoz te szi ha son ló vá Weber fel fo gá sát. Kü lö nö sen A pro testáns eti ka és a ka pi ta liz mus szel le me címû, ta lán a leg is mer tebb mûvére jellemzõ a
normativista szem lé let mód, amely ben a ka pi ta liz mus ra ci o na liz mu sát nagy részt a vallási nézetekbõl származtatja (Weber 1982). Tovább bonyolítja Weber felfogásának
egyértelmû be so ro lá sát va la mely ti pi kus szem lé let mód alá az, hogy Weber sze rint – a
normativista meg kö ze lí tés fel té te le zé sé vel el len tét ben – az egyé nek nek nem kell azono sul ni uk a sza bá lyok kal ah hoz, hogy ezek a sza bá lyok rend sze re sen meg ha tá roz zák
cse lek vé se i ket, mi vel az ér dek vi szo nyok alap ján, célracionálisan is al kal maz kod hatnak hozzájuk, mint valamiféle tényekhez, amelyek cselekvéseik feltételeit képezik.
Weber el mé le té ben te hát rész ben ben ne rej lik a struk tu ra lis ta szem lé let mód is, de fo galmilag tisz tá zat lan, hogy a sza bá lyok mi lyen köz ve tí té sek ré vén vál hat nak pusz ta
elõ írá sok ból tény sze rû létezõkké.
A ra ci o na lis ta szem lé let mód dal szem ben meg fo gal ma zott bí rá la tok fõleg egy részt
azt ál lít ják, hogy az egyénekbõl ki in dul va nem le het el jut ni a tár sa da lom elem zé sé hez,
mi vel a tár sa da lom nem egy más tól el kü lö nült egyé nek hal ma za. Más részt ki fo gá solják, hogy a szó ban for gó szem lé let mód fi gyel men kí vül hagy ja a szo ci a li zá ció so rán az
egyé nek be be épült kul tu rá lis mo tí vu mo kat. Az em be rek nem min dig vagy gyak ran
nem ér de ke i ket kö vet ve cse lek sze nek, cse lek vé se i ket nagy mér ték ben meg ha tá roz zák
olyan mo tí vu mok, mint pél dá ul az ön zet len ség, az együtt ér zés, a kö te les ség tu dat, a
bûntudat, to váb bá kor lá to zott is me re tek kel ren del kez nek a kör nye ze ti fel té te lek r õl és
cse lek vé se ik vár ha tó következményeirõl (Mansbridge 1990).

VE GYES, ÁT ME NE TI ÉS ÖSSZE TETT SZEM LÉ LET MÓ DOK
Ko ráb ban em lí tet tük, hogy az ál ta lunk meg kü lön böz te tett ti pi kus szem lé let mó dok
olyan ide ál tí pu sok, ame lyek kel az a cé lunk, hogy a szo ci o ló gia sokszínû el mé le tei közötti el iga zo dást szol gál juk. Te hát az egyes el mé le tek, el mé le ti irány za tok, vagy az
egyes el mé let al ko tók nem fel tét le nül kép vi se lik vi szony lag tisz tán va la me lyik ti p ikus
szem lé let mó dot. A szo ci o ló gi ai el mé le tek és el mé le ti irány za tok nagy ré sze kö vet keze te sen nem kép vi sel egy adott szem lé let mó dot, il let ve az ál ta lunk meg kü lön böz te tett
tipikus szemléletmódok szempontjából nézve ve gyes szem lé let mó dú nak tekinthetõ.
Egyes el mé le tek és el mé le ti irány za tok kép vi sel het nek olyan át me ne ti szem lé let módot, amely va la hol a ti pi kus szem lé let mó dok ha tá rán he lyez ke dik el. Ter mé sze te sen
ki ala kul hat nak olyan össze tett szem lé let mó dok is, ame lyek töb bé vagy ke vés bé egyesí tik a ti pi kus szem lé let mó do kat.
A második vi lágháború után a normativista szemléletmód, különösen Parsons
normativista rend szer el mé le te vált ural ko dó vá az an gol szász szo ci o ló gi ai el mé let b en,
s túl sú lyát megõrizte a hat va nas évek kö ze pé ig (Abrahamson 2001: 141). A hat va nas
és a het ve nes évek ben megerõsödõ, a struk tu ra lis ta, a kreativista vagy a ra ci o na lis ta
szemléletmódot képviselõ elméletek a más szemléletmódoktól való elhatárolódást
hang sú lyoz ták. A nyolc va nas évek kö ze pé ig te hát fõleg olyan ál ta lá nos igényû el mé letek jel le mez ték a szo ci o ló gi át, ame lyek vi szony lag szo ro san kötõdtek az ál ta lunk megkülönböztetett fõ szemléletmódok valamelyikéhez. A nyolcvanas évektõl kezdve
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azonban egy részt az elméleti szociológusok vi szonylag szûk körében felerõsödtek
azok az el mé le ti tö rek vé sek, ame lyek a különbözõ szem lé let mó dok egye sí té sé re irányul tak. Más részt, a szo ci o ló gia mûvelõinek szé le sebb kö re i ben felerõsödtek azok a
tö rek vé sek, ame lyek ered mé nye ként a szo ci o ló gia el mé let egy re in kább sok rész el mélet re esett szét.
E ta nul mány ter je del mi korlátai ele ve nem te szik lehetõvé, de a szerzõ is me re tei
sem len né nek elég sé ge sek ah hoz, hogy va la mennyi je lentõs szo ci o ló gi ai el mé let és elmé le ti irány zat szem lé let mód já ra rá mu tas sunk. Ed dig fõleg olyan elméletekrõl tet tünk
em lí tést, ame lyek al kal ma sak vol tak az egyes szem lé let mó dok alap el ve i nek a meg vilá gí tá sá ra, te hát ame lyek vi szony lag tisz tán ki fe je zik az ál ta lunk meg kü lön böz tetett tipi kus szem lé let mó do kat. A ta nul mány hátralévõ ré szé ben né hány olyan szo ci o ló gi ai
el mé let re és el mé le ti irány zat ra mu ta tunk rá, ame lyek szem lé let mód ja ve gyes, át mene ti vagy bi zo nyos mér ték ben össze tett. 3
Habermas A kom mu ni ka tív cse lek vés el mé le te címû mun ká já ban kép vi selt szem lélet mód nagy részt Schütz fe no me no ló gi ai szo ci o ló gi á já nak a szem lé let mód já hoz hason ló, te hát a normativista és a kreativista szem lé let mód ha tá rán he lyez ke dik el, és
bi zo nyos ér te lem ben e két szem lé let mód egye sí té sét je len ti. Az alapvetõ kü lönb ség
azon ban a normativista-kreativista szem lé let mód hoz ké pest az, hogy Habermas fel fogása szerint a társadalmat életvilágként és rendszerként egyaránt elemezni kell. A
normativista-kreativista szem lé let mó dot töb bé-ke vés bé kö vet ke ze te sen csak az úgyne ve zett élet vi lág elem zé sé ben ér vé nye sí ti. Úgy tûnik, hogy az úgy ne ve zett rend szer
elemzésében ingadozik a normativista szemléletmód funkcionalista változata, és a
struk tu ra lis ta szem lé let mód kö zött (Habermas 1984, 1987, 1995).
Habermas el mé le te te hát két kü lön ál ló el mé let ként is fel fog ha tó, egy részt az életvi lág, más részt a rend szer el mé le te ként. Az egyik el mé let, a szûkebb ér te lem ben vett
kom mu ni ka tív cse lek vés el mé le te az em be ri együtt élés nek arra a te rü le té re vo nat k oztat va te kint hetõ ér vé nyes nek, ame lyet Habermas élet vi lág nak ne vez. A má sik el mé let
a tár sa da lom mint rend szer el mé le te len ne, és az em be ri együtt élés nek arra a te rü le t ére
vonatkoztatva len ne ér vé nyes nek te kint hetõ, ame lyet Habermas rend szer nek ne vez.
Habermas élet vi lág ra vo nat ko zó el mé le te töb bé-ke vés bé rend sze re zett nek te kint hetõ,
elem zé sei a rend szer és az élet vi lág szét vá lá sá ra vo nat ko zó an is ala po sak. Azon ban
ma gá ra a „rend szer re” néz ve nem fej tett ki ha tá ro zott el mé le tet, erre vo nat ko zó fo g almai és össze füg gé sei igen el na gyol tak. Ugyan ak kor egy részt az élet vi lág ra, más részt a
rend szer re vo nat ko zó fo gal mak és össze füg gé sek nem kap cso lód nak kö zös alap fo galmak hoz és elõfeltételezésekhez, te hát nem al kot nak egy egy sé ges el mé le tet.
A szo ci o ló gia alap vett kér dé se i re na gyon különbözõ vá laszt adó fõ szem lé let módok ki ala ku lá sa után az el mé le ti szo ci o ló gu sok vi szony lag szûk kö ré ben ki ala kultaz a
meggyõzõdés, hogy ki le het ala kí ta ni egy át fo gó és egy sé ges szo ci o ló gi ai el mé le tet,
amely egye sí ti az egy más tól na gyon el térõ szem lé let mó do kat. Az egyes szerzõk igen
különbözõ mó don kép zel ték el en nek az egy sé ges el mé let nek a fel épí té sét, pél dá ul a
mikroszintû és a mak ro szin tû elem zés egye sí té sé vel, a cse lek vés re és a struk tú rá ra,
3

A ta nul mány egyik lek to ra jo go san hív ta fel a fi gyel met arra, hogy az észak-ame ri kai szociológiaelméle ti iro da lom ra össz pon to sí tok, va la mint nem fog lal ko zom pél dá ul a poszt mo dern elmé le tek, a fe mi nista el mé le tek és a vi lág rend szer-el mé le tek szem lé let mód já nak a be mu ta tá sá val. E ta nul mány bõ ví tett
vál to za ta egy szo ci o ló gia el mé le ti mun ka ré szét ké pe zi majd, e hi á nyos sá go kat az em lí tett kö tet ben
majd igyek szem pó tol ni.
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vagy a rend materiális és ideális felfogására vonatkozó felfogások egyesítésével.
Azon ban ezek a tö rek vé sek nem bi zo nyul tak iga zán ered mé nye sek nek (Camic–Gross
1998: 457–459).
Az utób bi húsz év ben a szo ci o ló gia el mé le ti irány za tok kö zül a ra ci o ná lis dön té sek
el mé le té re jellemzõ leg in kább az a tö rek vés, hogy egy adott fõ szem lé let mód, ne ve zete sen a ra ci o na lis ta szem lé let mód alap el ve i hez lehetõleg hûnek ma rad va, érdeklõdési
körébe vonjon olyan fogalmakat és összefüggéseket, valamint olyan problémákat,
ame lyek ko ráb ban más fõ szem lé let mó dok köz pon ti fo gal mai és össze füg gé sei, va lamint köz pon ti prob lé mái vol tak. En nek szel le mé ben ke rül tek össze ál lí tás ra pél dá ul
olyan gyûjteményes kö te tek, ame lyek a tár sa dal mi sza bá lyok, az in téz mé nyek és az értékek problémáival foglalkoznak (Hechter–Opp–Wipplet 1990a; Hechter–Nadel–
Michod 1993; Hechter–Opp 2001).
A ra ci o ná lis dön té sek el mé le té nek egyes kép vi se lõi haj la mo sak olyan mér ték ben
kiterjesztve értelmezni a metodológiai in di vi du a liz must, hogy az alkalmassá váljon
an nak elem zé sé re is, hogy az át fo gó és ál lan dó tár sa dal mi kör nye zet ho gyan ha tá rozza
meg a ra ci o ná lis cse lek vé se ket, és ez ál tal ál ta lá ban a tár sa dal mi je len sé ge ket.Pél dá ul
Coleman fel fo gá sa sze rint a me to do ló gi ai in di vi du a liz mus ma gá ban fog lal hat ja az átfo gó és ál lan dó (mak ro szintû) kör nye ze ti meg ha tá ro zó tényezõk lé te zé sé re vo nat kozó
elõfeltételezéseket is, valamint a makro-mikro közvetítés elemzését, bár
érdeklõdésének középpontjában a mikro-makro közvetítés elemzése áll (Coleman
1990: 2–21). Olyan el mé let azon ban nem ala kult ki a ra ci o na lis ta szem lé let mód ban, illet ve a ra ci o na lis ta szem lé let mód hoz kap cso ló dó an, amely ál ta lá nos el mé le ti szin ten
leképezné az egyének szempontjából nézve eleve adott társadalmi környezetet az
egyé nek re, az egyé nek ra ci o ná lis cse lek vé se i re vo nat koz tat va. Ha a ra ci o na lis t a szemlé let mód hoz il lesz ked ve még is ki ala kul na ilyen ál ta lá nos el mé let, ez már olyan mértékben megkérdõjelezné a racionalista szemléletmód alapelveit, hogy egyáltalán
megkérdõjelezné a tipikusan racionalista szemléletmódot mint azonos alapelvekkel
jel le mez hetõ fel fo gást.
Sajátos irányzatot képvisel a szociológiaelméletben a hálózatelemzés, amely az
úgy ne ve zett tár sa dal mi kap cso la tok vo nat ko zá sá ban a holista és az in di vi du a lis t a, illet ve fõleg a struk tu ra lis ta és a ra ci o na lis ta szem lé let mód egye sí té sé re tesz kí s érletet.
A há ló zat elem zés két alapvetõ gon do la tot fo gal maz meg a tár sa dal mi je len sé gek termé sze té re vo nat ko zó an, ame lyek kö zül az egyik az egyé nek cse lek vé se i re, a má sik a
társadalmi kap cso la tok há ló za tá ra vo nat ko zik. Az elõbbi azt hang sú lyoz za, hogy az
egyének olyan társadalmi környezetben tevékenykednek, amely számos olyan
cselekvõt fog lal ma gá ban, akik je lentõs vo nat koz ta tá si pont jai egy más cse lek vé se inek. Egy adott cselekvõ má sok hoz fû zõdõ kap cso la tai hat nak ész le lé se i re, hi e del me ire, beállítottságaira, s ezáltal cselekvéseire. Az utóbbi a társadalmi kapcsola tok
há ló za tát vi lá gít ja meg, amely be az egyé ni cselekvõk be van nak ágyaz va. Elem zi a társa dal mi kap cso la tok különbözõ szint je it az adott tár sa dal mi cso port ban, s egy aránt törek szik az egyes kap cso la tok meg vi lá gí tá sá ra és a tár sa dal mi kap cso la tok egé szé nek a
le ké pe zé sé re (Knoke–Kuklinski 1982: 9–13).
A tár sa dal mi há ló zat elem zés ki in du ló pont ja az úgy ne ve zett szociogram, amely e
fel fo gás sze rint a cselekvõket és tár sa dal mi kap cso la ta i kat vagy vi szo nya i kat áb rázolja. A szociogramban a vi szo nyok min tái az adott tár sa da lom vagy tár sa dal mi cso port
struk tú rá ját fe je zik ki. A szociogram ma te ma ti kai elem zé se in for má ci ó kat szol gál t at a
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tár sa dal mi vi szo nyok e struk tú rá já ról, és e struk tú rá ban az egyes cselekvõk tár sa dalmi
helyzetérõl (Scott 2002b: 5). A há ló zat elem zés iro dal má ból pél dá ul Burt el mé le té re
bi zo nyos ér te lem ben a normativista és a ra ci o na lis ta meg kö ze lí tés egy aránt jellemzõ.
Ki in du ló pont ja ugyan is az egyé ni cselekvõ, aki az al ter na tív cse lek vé se ket ér té ke l i és
ki vá laszt ja a leg ma ga sabb ra ér té kelt cse lek vé si al ter na tí vát. Ez az ér té ke lés azonban
vi szony la gos, amely meg ha tá ro zott a sza bá lyok és a ha son ló hely zet ben lévõkkel való
össze ha son lí tás ál tal (Burt 1982: 4–8, 178, 191–192).
Ko ráb ban em lí tet tük, hogy a het ve nes évek elejétõl a cse re el mé let egy re in kább eltá vo lo dott a tisz tán ra ci o na lis ta szem lé let mód tól, és a tár sa dal mi há ló zat elem z éssel
össze kap cso lód va kö ze le dett a struk tu ra lis ta szem lé let mód felé. Richard M. Emerson
volt az elsõ, aki a cse re el mé le tet össze kap csol ta a tár sa dal mi há ló zat elem zés növekvõ
te rü le té vel. Az erõ(power) és an nak hasz ná la ta vált a cse re el mé let fõ té má já vá, és nem
ön ma guk ban az egyé ni cselekvõk, ha nem in kább a cselekvõk kö zöt ti tar tós vi szo nyok
ke rül tek az érdeklõdés kö zép pont já ba (Molm 2001: 262–263). A tár sa dal mi cse re elmé let és a tár sa dal mi há ló zat elem zés kö zöt ti köl csön ha tás ér té kes volt mind két ha g yo mány számára, de egy fontos különbség megmaradt közöttük. A társadalmi
cse re el mé let képviselõinek érdeklõdése fõleg olyan há ló za tok felé irá nyul, ame lyekben a cselekvõk egy ré sze szem ben áll egy más sal a má sok erõforrásaiért fo lyó versenyben. Míg a hálózatelemzés kutatói elsõdlegesen olyan hálózatokat
ta nul má nyoz nak, ame lyek ben a cselekvõk a cse rék ré vén együttmûködést és szo li da ritást ala kí ta nak ki egy más kö zött (i.m.: 270).
A különbözõ szem lé let mó dok egye sí té sé re irá nyu ló kí sér le tek mel lett fo lya ma tosan bur ján za nak a szo ci o ló gi á ban az egyes rész té mák ra vo nat ko zó sa já tos fel fo gások.
A növekvõ specializáció valószínûleg to vább ra is jellemzõ ma rad a szo ci o ló gia el mélet re (Ritzer–Smart 2001b: 8). A mai szo ci o ló gia el mé let tel fog lal ko zó sok elem zés re
jellemzõ a ki áb rán dult ság ér zé se. Azt az el vá rást, hogy az el mé le ti fej lõ dés ered ményei fel hal mo zód nak, és egy egy sé ges el mé let ki ala ku lá sa felé mu tat nak, sok el mé leti
szociológus csupán ábrándnak tartja. A szociológiaelmélet érdeklõdési köre egyre
bõvül, ugyanakkor da ra bok ra esik szét. Egy adott rész te rü let kiemelkedõ kép vi se lõi
gyak ran nin cse nek tu da tá ban elõdeiknek más rész te rü le te ken. Az el mé le ti szét ap ró zódás és spe ci a li zá ló dás a szo ci o ló gia el mé let ku ta tá si te rü le tét egy re ki sebb és egy re elszigeteltebb részekre osztja. Úgy tûnhet, hogy a széthúzó erõk a végtelenül távo li
jövõbe tolják az egységes szociológiai elmélet várható ki alakulását. (Heckathorn
2001: 273; Ale xan der 1998).
Azok a szo ci o ló gia el mé le ti irány za tok, ame lyek nem az ál ta lunk ki emelt osz tá lyozá si szem pont ok hoz szo ro san kap cso ló dó szem pont ok alap ján fog lal ják ma guk ban az
el mé le tek bi zo nyos köreit, az általunk meg kü lön böz te tett ti pi kus szem lé let mó dokat
te kint ve több nyi re igen ve gye sek. Pél dá ul a li be rá lis feminimust követten a mai fe minista szociológiára a szemléletmódbeli sokszínûség növekedése jellemzõ (Rogers
2001). Te hát normativista, struk tu ra lis ta vagy kreativista, eset leg ra ci o na lis ta szem lélet mó dot tükrözt fe mi nis ta szo ci o ló gi ai el mé le tek kel el vi leg egy aránt ta lál koz h atunk.
Felmerülhet a kérdés, hogy van-e jelentõsége e tanulmányban tár gyalt tipikus
szem lé let mó dok meg kü lön böz te té sé nek olyan el mé le tek és el mé le ti irány za tok vo natko zá sá ban, ame lyek nem fog lal koz nak azok kal az össze füg gé sek kel és kér dé sek kel,
ame lyek re vo nat ko zó né ze tek alap ján meg ítél het jük az adott el mé le tek és irány za tok
szem lé let mód ját. E kér dés re azt a vá laszt ad hat juk, hogy a nyolc va nas évek kö ze pé ig
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ki ala kult át fo gó és fõ szo ci o ló gi ai szem lé let mó dok a tár sa dal mi je len sé gek meg h a tározottságára vonatkozó alapvetõ összefüggéseket és kérdéseket fejezik ki. Ezek az
össze füg gé sek és kér dé sek a tár sa dal mi je len sé gek meg ha tá ro zott sá gá nak az alapvetõ
össze füg gé se it és kér dé se it je len tik, füg get le nül at tól, hogy az egyes szo ci o ló giai elmé le tek és el mé le ti irány za tok kép vi se lõi mennyi ben tart ják fon tos nak ezen össze függé sek és kér dé sek vizs gá la tát. Te hát min den szo ci o ló gi ai el mé le tet le het jel le mez ni az
általunk megkülönböztetett tipikus szemléletmódokhoz viszonyítva. Ebbõl a
jellemzésbõl azon ban egyes el mé le tek ese té ben az de rül het ki, hogy nem ad nak vá laszt
a szo ci o ló gia el mé let alapvetõ kér dé se i re, e kér dé sek vo nat ko zá sá ban szem lé let m ódjuk sem le ges nek te kint hetõ.
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