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Előszó 
 

A szociológia története a saját létjogosultságának, saját autonómiájának elfogadtatására 

irányuló törekvésekkel forrt egybe. A kényszer, hogy a szociológusok saját tudományuk 

(például Elias 1999), mesterségük (Bourdieu, Chamboredon és Passeron 1968) vagy 

hivatásuk (Weber 1998b) mibenlétére reflektáljanak, végigkíséri a szociológia történetét, és 

talán ez is magyarázza azt, hogy a szociológia múltjára, jelenére vagy jövőjére reflektáló 

szociológusi írások igen számosak. Azonban mégsem állítható, hogy a permanens reflexió 

képes lett volna a szociológiát a már-már megszokott állapotává váló válságból (óvatosabb 

kuhni megfogalmazásban: preparadigmatikus állapotból) kiragadni, mégpedig leginkább 

azért, mert a szociológia művelői igen alapvető kérdésekben nem tudtak és tudnak egymással 

egyetértésre jutni. 

Egyértelmű, hogy a szociológia tudománya nem csak ma nem alkot, de talán korábban 

sem alkotott sosem egyetlen paradigmát, amiből azonban korántsem következik, hogy a 

tudomány művelői vagy tágabb közönsége számára ne tudna vagy tudott volna fontos vagy 

érdekes ismeretekkel szolgálni.  

A ráció, az igaz(abb) tudás csak zárt tudományos mezőben tud magának érvényt 

szerezni, tágabb társadalmi kontextusban erre nincs lehetősége, de még zárt mezőben is csak 

korlátozott sikerekre számíthat: a társadalmak életét meghatározó társadalmi, gazdasági 

szabályszerűségek hatásával e szabályszerűségek elemzésének hatása nem tudja felvenni a 

versenyt, ahogyan a kapitalizmus is összehasonlíthatatlanul nagyobb befolyást gyakorol az 

emberek életére, mint a kapitalizmusra vonatkozó kritikai vagy nem kritikai elgondolások, 

észrevételek.  

Paradigmanélküliségéből adódóan a szociológia művelői között nem alakult ki 

konszenzus azt illetően, hogy tulajdonképpen mi is volna e tudomány feladata: a társadalom 

leírása vagy megváltoztatása? A változásokra vagy inkább az állandóságokra érdemes-e 

koncentrálni? Szükséges-e vagy van-e értelme cselekvésről beszélni? És ha igen, racionális 

vagy nem racionális cselekvőkkel kell-e számolni? A szokásszerű, reflektálatlan vagy inkább 

a mérlegelő, racionális, reflektált cselekvésre helyezendő-e a hangsúly? 

Hogyan viszonyuljon a szociológia a hatalomhoz? A szociológia a hatalom szolgálója 

vagy kontrollja legyen-e inkább, esetleg kutatási területtől, témától függően hol ez, hol az? A 

társadalmak harcra és konfliktusokra vagy inkább normákra és értékekre, versengésre vagy 

kooperációra épülnek-e? Elő kell-e segítenie a szociológiának a verseny, a harc 
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kibontakozását, hiszen az funkcionálisan fontos a társadalom számára, vagy inkább az 

együttműködést, a szolidaritást kell-e erősítenie az emberek között?  

A szociológia – különösen pedig a magyar szociológia – hol a tudományos, hol pedig a 

finanszírozási válság falaiba ütközik, és talán amíg tudományos dilemmái kapcsán nem tud 

legalább részben dűlőre jutni, nem is fog tudni többé-kevésbé egységes tudományként saját 

túlélése érdekében fellépni. Mivel a különböző irányzatokhoz tartozó kutatók általában abban 

sem értenek egyet, hogy miről lenne érdemes vitatkozni, ez a helyzet az egyes irányzatokat 

könnyen kijátszhatóvá teszi egymás ellen. Nem könnyű például elképzelni, hogy a racionális 

döntéselméletek vajon mit tudnak kezdeni a kultális meghatározottságra épülő 

magyarázatokkal és viszont. Nem egyszerűen nem értenek egyet bizonyos kérdésekben, de 

abban sem tudnak megállapodni, hogy miről lenne érdemes egyáltalán vitatkozni. 

A szociológiából mind a mai napig hiányzik egy olyan „nagy elmélet”, amely a 

vizsgálódásoknak globális értelemben is döntő irányt tudna szabni. Tulajdonképpen „ma 

illúzió arról beszélni, hogy még létezik egységes szociológia, s egyelőre nem is látszik, 

hogyan lehetne megteremteni” (Némedi 2000). Az amerikai szociológiában, vagyis 

földrajzilag egy viszonylag jól körülhatárolható területen, valószínűleg a legutolsó ilyen 

egységesítő paradigma a Talcott Parsons-féle cselekvés- és rendszerelmélet volt, amely 

jóllehet „nagy elméletnek” tekinthető (Némedi 1996: 174) és a 20. század második felének 

modern szociológiája számára is fontos kiindulási alapot biztosított, a szociológia számára 

mégsem tudott globális iránytűvé válni.
1
 

Kétségtelen azonban, hogy a paradigmatikus szakaszban minden tudomány sokkal 

jobban korlátok közé szorítja az intuitív gondolkodást, vagyis az elgondolható és az el nem 

gondolható dolgok között éles határvonalat húz, mindazonáltal a paradigmanélküliség 

állapota a szociológiában azt eredményezi, hogy a különböző irányzatok kutatói könnyű 

szerrel figyelemre nem méltónak bélyegezhetik, nem létezőnek tekinthetik a többit, vagyis 

nem hogy valódi tudományos közösségbe nem tömörülnek, de még vita sem tud közöttük 

kialakulni. 

Ha valamiben valamennyire konszenzus van a szociológusok között, az leginkább talán 

a módszertan és a survey statisztika használhatósága és használandósága körül bontakozik ki, 

                                                 
1
 Ha ironikusan szeretnénk fogalmazni: az, hogy Parsons sokak számára fontos kiindulási pont lehetett, s ha C. 

Wright Millsnek (1967 : 25-49) igaza van, talán nem kis részben érthetetlenségéből is adódhatott: mindenki 

beleláthatta azt, amit szeretett volna. Mills úgy látja, Parsons The social system című munkája 50%-ban 

szócséplés, 40%-ban tankönyvszociológia, és 10%-ban valamiféle hományos ideológiai használatot tesz 

lehetővé. 
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bár gyakran a kvalitatív és a kvantitatív módszerek preferálói között is éles szembenállást, 

egymás kölcsönös félreértését vagy meg nem értését tapasztaljuk.  

Természetesen – és akkor most rátérnék írásom tulajdonképpeni témájára – nem 

állítható, hogy ezeket a kérdéseket a bourdieu-i szociológia meg tudta vona oldani, az pedig 

végképp nem mondható, hogy Pierre Bourdieu-nek akár személye, akár tudománya 

konszenzusteremtő lett volna, mégis, a bourdieu-i elmélet a 20. századi szociológia egyik 

legkiemelkedőbb teljesítményének tekinthető, amely millsi értelemben akár nagy elméletnek 

is nevezhető – saját magát és saját fogalmi apparátusát igyekezett minél több kutatási területre 

kiterjeszteni
2
, de az elméletet és a kutatást mindig határozottan egységben képzelte el, az 

öncélú spekulatív elméletalkotást és az elmélet iránymutatását nélkülöző empirikus kutatást 

egyaránt elutasította.
3
 Emellett azonban a szociológiát belülről feszítő több lényegi 

dichotómia meghaladását is célul tűzte ki maga elé, ahogyan a szociológia külső és belső 

működési feltételeivel kapcsolatban is volt lényegi mondanivalója.  

Hogy Pierre Bourdieu a szociológiát érintő lényegi dilemmákat mekkora sikerrel oldotta 

meg, ez továbbra is indulatos – és gyakran irracionális – viták tárgyát képezi. Kétségtelen 

azonban, hogy Bourdieu felismerte, a szociológia az alapok vizsgálatával kezdődik, és a 

szociológia művelése közben az episztemológiai alapokra is folyamatosan rá kell kérdezni. 

 Nem vitás, hogy Bourdieu a huszadik századi szociológia egyik legfontosabb 

iskolateremtő alakja. Az általa képviselt kutatási irányzat idővel olyan súllyal nehezedett rá 

elsősorban a francia, de nem kis részben a globális szociológiai mezőre is, hogy ebben a 

paradigma nélküli tudományban mégis valamiféle korlátozott kutatási paradigmaként tudott 

megjelenni és működni. Ez azt jelenti, hogy a marxi, weberi és durkheimi örökségből 

egyaránt, de nem azonos mértékben táplálkozó bourdieu-i szociológia (Fabiani 2016: 101, 

117, 242, Wacquant 2001) „gyarmatosító törekvései” révén megkerülhetetlen tényezővé vált 

és fokozatosan hegemón helyzetbe került, bár egyéb szociológiai elképzelések megvalósítását, 

kutatási irányok követését nem tette értelmetlenné vagy lehetetlenné. Bourdieu neve a 80-as 

évek végére egyet jelentett a francia – sőt, sokak szemében az egyetemes – szociológiával. 

                                                 
2
 Ez az oka annak, hogy az olyan kijelentések, mint hogy „Bourdieu x vagy y dologról nem írt”, komoly 

kockázattal járnak. Egyetlen elméleti magból kiinduló, mégis szerteágazó munkásságának köszönhetően 

Bourdieu a szociológia legkülönbözőbb kutatási területein hivatkozható szerző – bár nem mindenütt egyformán 

jól használható. Hadas Miklós (2002: 175) például arra hívja fel a figyelmet, hogy Bourdieu A férfiuralom című 

könyve megírásakor nagyvonalúan figyelmen kívül hagyta a feminista és dzsenderkutatások újabb kutatási 

eredményeit és irodalmát, s ez az oka annak, hogy a férfikutatások szerzői ezt a munkát alig-alig tekintik a 

maguk szempontjából használhatónak. 
3
 C. Wright Mills a következő gyakorlatra hívja fel a figyelmet: a kutatóintézetekben az empirikus kutatás időben 

gyakran megelőzi az elméleti keretek feltárását, és csak mintegy mellékesen, „szakirodalmi áttekintés” címszó 

alatt kerül 1-2 fejezetnyi terjedelemben a konkrét vizsgálatot leíró részek elé, s nem ritkán csak a kutatás során 

kapott eredmények bevezetésére, teoretikus alátámasztására szolgál (Mills 1967: 69). 
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Bevezetés 
 

A következőkben először a „két Bourdieu” mítoszát és a determinizmus gyakran 

megfogalmazódó vádját fogjuk röviden bemutatni, majd Pierre Bourdieu társadalomelméleti, 

episztemológiai felfogását fogjuk elemezni, mégpedig két eltérő, bár egymástól nem teljesen 

független okból kifolyólag: egyrészt a bourdieu-i elméletet az egykori tanítvány, Luc 

Boltanski többé-kevésbé konkurens társadalomelmélete explicit kritikákkal illete, másrészt 

Bourdieu-nek a 90-es évek elejétől nyomon követhető közéleti szerepvállalása is fontos 

kérdéseket vet fel az elmélet efféle használhatóságát illetően. Ezt a bourdieu-i 

társadalomelméletet érő két kihívást külön fejezetekben fogjuk tárgyalni. 

Az elmélettel kapcsolatban felvethető bírálatokkal összefüggésben azt is meg fogjuk 

vizsgálni, hogy Bourdieu politikainak nevezett szerepvállalása mennyiben egyeztethető össze 

korábbi tudományos tevékenységével, és hogy a társadalomról és a szociológiáról vallott 

felfogása alapján elképzelhető-e tömegek mozgósítása a jóléti állam vívmányainak lebontása 

ellen. Természetesen ennek a kérdésnek nem csak tudományos, hanem politikai tétje is van, 

legalábbis volt az ezredforduló körül Franciaországban, itt és most azonban minket kizárólag 

tudományos szempontból érdekel. Ahhoz, hogy lássuk, mi is ez a tudományos szempont, 

érdemes a kályhától indulnunk.  

Kiindulásként arra a kérdésre keressük a választ, hogy a bourdieu-i 

társadalomelméletben milyen szerephez és cselekvési lehetőséghez jutnak az egyszerű 

cselekvők (az ágensek), valamint a tudományos apparátussal, a reflexivitás eszközével 

felvértezett és a társadalmi világot szisztematikusan vizsgáló kutató. Úgy vélem, a fokozott 

közéleti szerepvállalás hátterében egyértelműen körvonalazhatók azok az elemek, amelyek a 

tudós cselekvési kényszerét megmagyarázzák. A habitus fogalmának elemzése során 

világosan kirajzolódik az az episztemológiai szakadék, amely egyrészről a világba alapvetően 

nem tudatos és nem reflexív gyakorlatok révén belemerülő, belefeledkező, másrészt a világgal 

kapcsolatban hozzájuk képest többlettudással rendelkező társadalomtudós között ebben az 

elméleti keretben fennáll. Vagyis – Peter Berger és Anton Zijderveld (2009: 67) terminusával 

élve – azonosítható az az episztemológiai elit, az a társadalmi csoport, amely – egy adott 

elméleti keret vagy világnézet szemszögéből nézve – a hamis tudattal rendelkező többi 

csoporttal szemben „helyes tudattal” bír, és gyakran a „történelem előmozdítójaként”, a 

társadalmi változások motorjaként is megjelenik.
4
 

                                                 
4
 Érdekes az a mód, ahogyan Berger és Zijderveld a 19. század közepétől napjainkig végigtekintik, hogy mely 

elméleti vagy politikai ideilógiai keretekben mely csoportok töltötték be az eposztemológiai elit szerepét: 

Marxnál a proletariátus, Leninnél a Kommunista Párt, Rosa Luxemburgnál a harmadik világ, a második 
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Ezt követően rátérünk a bourdieu-i társadalomfelfogás problematikus pontjainak 

elemzésére, amit jelentős mértékben elősegít, ha a Luc Boltanski-féle pragmatikus 

szociológiával a fontosabb szempontokból összevetjük. Bourdieu egykori tanítványaként és 

munkatársaként Boltanskinak volt lehetősége közelről megismerni a bourdieu-i kritikai 

szemlélet- és gondolkodásmódot, sőt, saját későbbi szociológiai felfogását expressis verbis 

azzal szemben, vele szüntelenül polemizálva fejtette ki, valamint legalábbis a 80-as évektől 

kezdve majd tizenöt évre a bourdieu-i tudomány- és emberfelfogás vélt vagy valós 

hiányosságaira alapozva jelöte ki a maga számára a követendő kutatási irányt. 

Az egyik leggyakrabban visszatérő kérdés, amelyre Boltanski is ráirányítja a 

figyelmet, az a vád, amely a bourdieu-i elmélet determinisztikus jellegét hangsúlyozza. A 

kérdés tétje egyrészt tudományos, másrészt politikai természetű, amennyiben a bourdieu-i 

„mozgósító” tevékenység szempontjából is döntö fontosságal bír, mégpedig azért, mert ha 

ezek a bírálatok igazaknak bizonyulnak, és valóban determinisztikus viszonyokkal van 

dolgunk, a megváltoztatásukra irányuló erőfeszítések szükségképpen értelmetlenek és 

fölöslegesek.  

Ebből a szempontból nincs jelentős különbség aközött, hogy maga a valóság 

determinisztikus-e, vagy csak a leírására szolgáló elmélet tekinti-e annak. Az első esetében a 

beavatkozás válik lehetetlenné, a másodikban pedig tudományos szempontból bizonyul 

értelmetlennek. Ebben a fejezetben különböző szempontokból fogunk amellett érvelni, hogy 

bár a társadalmi állandóság, a viszonyok újratermelődése kiemelt fontosságot nyer a 

bourdieu-i elméleti keretben, a mechanizmusok „determinizmusa” legfeljebb csak 

sztochasztikus vagy valószínűségi lehet, így azok a kritikák, amelyek az akármennyire 

csekély egyéni vagy kollektív mozgástérben rejlő lehetőségek felett elsiklanak, félreértik és 

alaptalanul temetik a bourdieu-i elméletet, mivel eleve lehetetlennek tekintenek valamit, ami 

legrosszabb esetben is csak kevéssé valószínű. 

 Az elméleti konstrukció vizsgálatát követően a politika helyét igyekszünk kijelölni a 

bourdieu-i életművön belül, hangsúlyozva, hogy még szigorúan tudományos kutatásai is 

leggyakrabban társadalmilag fontos vagy érzékeny, politikailag releváns, aktuális kérdésekre 

fókuszáltak. Ezzel együtt meghatározom azokat a fontos állomásokat, amelyek Bourdieu 

fokozott politikai aktivitását jelölik. Itt amellett fogok érvelni, hogy a „tudós Bourdieu” és a 

„politizáló Bourdieu” éles elkülönítése és szembeállítása egymással nem állja ki a valóság 

                                                                                                                                                         
világháború utáni marxista irányzatok esetében a szegények, Gramscinál az értelmiség, Mannheimnél a 

„szabadon lebegő” értelmiség, Freudnál a pszicholízisen átesettek közössége, a posztmodern elméletek művelői 

számára pedig – állapítják meg a szerzők némi iróniával – mindazok, akik a posztmodern elméletek zsargonját 

magukévá tették (Berger és Zijderveld 2009: 57-62). 
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próbáját, vagyis a kétféle Bourdieu „megkonstruálásához” nem találunk elegendő indokot. 

Ehelyett a pályaíven belül folyamatos változásról, hangsúlyeltolódásról van szó, amelyek 

életrajzi sajátosságoktól (Bourdieu a 80-as évekre válik igazán elismert tudóssá) és külső 

körülményektől (a globalizációkritikai mozgalmak erősödése, a közélet egyre mediatizáltabbá 

válása) sem függetlenek. 

Miután láttuk, hogy Bourdieu esetében mit is jelent a „politikai fordulat”, vagyis a 

fokozottabb, nyíltabb, polemikus, gyakran gúnyos vagy személyeskedő hangvételű közéleti 

szerepvállalás, a bourdieu-i társadalomelmélet által kijelölt lehetőségek kérdését fogjuk 

megvizsgálni. Mindenekelőtt ahhoz, hogy tudjuk, az elmélet szempontjából konzekvens 

vállalkozásnak tekinthető-e a közéleti szerepvállalás, azt is tudnunk kell, hogyan értelmezi 

Bourdieu azt a valóságot, amelybe beavatkozik.  

Bourdieu közéleti kérdések iránt tanúsított érdeklődése szempontjából érdekes 

megvizsgálni, hogy nagyjából azonos időszakban Boltanskit milyen kérdések foglalkoztatták. 

Mindkettejük számára fontos elemzési tárgy volt a (globális, neoliberális) kapitalizmus és 

annak vadhajtásai, még ha ennek elemzésébe érthető okokból eltérő módon vágtak is bele. 

Bourdieu részben saját korábbi fogalmi apparátusával próbálta a kérdést megragadni, míg 

Boltanski szintén az általa felállított fogalmi keretbe (az itt hosszabban nem tárgyalandó hat 

cité által felrajzolt érvelési szerkezetbe) próbálta meg a 20. század végének nagyvállalati 

kapitalizmusára jellemző projekt-citét beágyazni.  

Végül arra a kérdésre keressük majd a választ, hogy akár a bourdieu-i elméleti kereten 

belül, akár azon kívül hogyan rekonstruálható a cselekvés, a cselekvővé válás lehetősége. A 

bourdieu-i kereten belül ehhez némi támpontot nyújtanak a racionális cselekvéssel és a 

reflexióval kapcsolatos többé-kevésbé sporadikus megjegyzései, de a testivé vált habitus 

átformálására is bemutatunk egy példát. A cselekvővé válás rekonstrukciójához a bourdieu-i 

elméleti kereten kívül pedig a pragmatikus és a metapragmatikus cselekvés Boltanski által 

kidolgozott fogalmi distinkciója tűnik a legtermékenyebbnek.  

Témánk szempontjából problematikus, hogy Bourdieu éppen annak elméleti 

kifejtésével maradt adós, ami a tömegek kollektív mozgósítását, a politikai cselekvővé válás 

folyamatát értelmezhetővé tenné: feltehetőleg a racionális döntéselmélettel szembeni 

ellenérzésével magyarázható, hogy a tudatos politikai aktorrá válás és a racionális belátás, 

mérlegelés és cselekvés lehetőségére nem fordított kellő figyelmet. Többek között ez az a 

munka, amit halála után, ha nem is empirikus, de legalább konceptuális szinten Luc Boltanski 

elvégez helyette. 
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Disszertációmban azt az álláspontot igyekszem képviselni, hogy Pierre Bourdieu 

életművében, szociológia- és társadalomfelfogásában a nagyjából a 90-es évekkel egybeeső 

közéleti szerepvállalása nem jelent éles választóvonalat, nem fordul radikálisan szembe 

korábbi tevékenységével. Amellett fogok érvelni, hogy ez a közéleti szerepvállalás a 

bourdieu-i elméletből kiindulva egyrészt lehetséges, másrészt már-már logikailag is 

következik. A bourdieu-i „cselekvéselmélet” (az idézőjel használatára később fogok kitérni), 

melynek lényegi elemei már a 70-es évekre kibontakoznak, a cselekvés lehetőségét és a 

társadalmi változás motorját a felvilágosult, reflexív és a laikus cselekvők tudásánál 

szilárdabb talajon álló tudás birtokában lévő tudóshoz kapcsolja. Ő az, aki a társadalmi 

valóságot csak igen fragmentáltan érzékelő ágensek felvilágosítását képes lehet elvégezni.  

Az Axel Honneth (2008: 175-177) által felvetett „boldog rabszolga” dilemma ebből a 

szempontból figyelmet érdemel. A dilemmát az jelenti, hogy vajon egy külső perspektívából 

jogos-e a rabszolga figyelmét felhívni arra, hogy objektíve szemlélve neki szenvednie kellene, 

holott könnyen lehet, hogy – a lehetőségekhez mérten – elégedettnek érzi magát saját 

sorsával, hiszen hűsége és munkabírása miatt gazdája nagy becsben tartja, és így az évek 

során viszonylag élhető és stabil identitásra tudott szert tenni. A bourdieu-i megközelítésben e 

probléma feloldását nem lehet az egyszerű cselekvőkre, a „hamis tudat” fogságában vergődő 

rabszolga kompetenciáira bízni. Többek között iskolaszociológiai vizsgálatainak egyik fő 

tanulsága, hogy az alávetett osztályok az osztályalapon gyakorolt uralmat és a szimbolikus 

erőszakot oly mértékben belsővé tehetik, hogy helyzetüket nem uralmi helyzetként ismerik 

fel, s így paradox módon hozzájárulnak saját alávetettségük tartósításához. Ez az, aminek 

leleplezésére a bourdieu-i szociológia határozottan törekszik. 

1. A „két Bourdieu” mítosza és a társadalmi 

determinizmus vádja 
 

Pierre Bourdieu-re az 1990-es évek elejéjétől kezdve egyre fokozottabb közéleti aktivitás 

jellemző. E közéleti tevékenység állomásainak áttekintésére egy későbbi fejezetben fogunk 

vállalkozni. Itt és most azokat a bírálatokat fogjuk áttekinteni, amelyek írásunk kiinduló 

pontját jelentik, amennyiben több-kevesebb nyíltsággal felvetik, hogy a 90-es években 

Bourdieu valamiféle „politikai fordulatot” hajtott volna végre, vagyis hogy korábbi 

tudományos tevékenységének hátat fordított, és közéleti-potitikai tevékenységbe kezdett.  
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A következőkben amellett fogok érvelni, hogy bár ezek a bírálatok nem teljesen 

alaptalanok, mégis alapvetően félreértik azt a hangsúlyeltolódást, amely az imént említett 

időszakban Bourdieu értelmiségi tevékenységében végbement.  

Bourdieu-vel szemben gyakran fogalmazódik meg az a bírálat, hogy az általa hamisnak 

tekintett oppozíciók meghaladásában végül kudarcot vallott: a szubjektivizmus és 

objektivizmus meghaladása helyett végül objektivista lett, társadalmi meghatározottság és 

szabad akarat kiegyensúlyozott összekapcsolása helyett pedig végül a társadalmi viszonyok 

determinizmusára helyezte a hangsúlyt.  

A „két Bourdieu” teória a tudományos mezőn belül és kívül egyaránt jelen van, és 

többek között a tudomány és a politika mezejének tisztázatlan viszonyára kívánja ráirányítani 

a figyelmet. A következőkben röviden áttekintjük a „két Bourdieu” kérdésében született 

különböző állásfoglalásokat, kezdve azokkal, amelyek a tézis érvényessége mellett foglalnak 

állást, majd rátérünk a „két Bourdieu” mítoszt ostorozókra, végül pedig a köztes álláspontokat 

vesszük szemügyre. 

Elterjedt nézet, hogy két nagyon különböző Bourdieu létezik: van egyrészt „a ’tudós 

Bourdieu’, aki kizárólag tudományos tevékenységének szentelte magát, a politikai vitákban 

nem vett közvetlenül részt és a petíciózó értelmiségieket ostorozta, másrészt van ’a politikus 

Bourdieu’, aki tudományos tekintélyét felhasználva és tulajdonképpen a tudósi szigort 

hátrahagyva élete kései szakaszában politikai harcokba bocsátkozott (Champagne és Christin 

2004: 189-190). A Collège de France-on az állammal kapcsolatban tartott előadásainak 

megjelenését követően a Libérationban Nicolas Demorand et Sylvain Bourmeau tollából 

megjelent vezércikk a dualista Bourdieu-képet erősíti: 

68 májusában, amikor a diákok forradalmat csináltak, Franciaország pedig sztrájkolt, Pierre Bourdieu, 

Jean-Claude Passeron és Jean-Claude Chamboredon a Métier de sociologue kéziratának aprólékos 

javítgatását végezték a Latin-negyed kávézóiban. Ez a kép ellentétben áll a kései Bourdieu képével, 

amely róla az 1995. november-decemberi társadalmi mozgalmak során alakult ki, amikor a Gare de Lyon 

előtt sztrájkoló vasutasokat támogatásáról biztosította (idézi Champagne és Christin 2004: 190). 

A „két Bourdieu” elképzelése, amely egyfajta „mítoszként” jelent meg és kezdett el terjedni 

(Boschetti 2005: 122), gyakran tudományos vagy tudománypolitikai, de nem ritkán politikai 

célt is szolgál: rámutatni arra, hogy „tudomány” és „politika” nem szervesen kapcsolódik 

össze az életműben, hanem egymástól elkülönülve és egymásnak ellentmondva jelenik meg. 

Ez a mítosz ugyanis abból indul ki, hogy Bourdieu tág értelemben vett politikai vagy közéleti 

szerepvállalása tudományos munkásságával ellentmondásba kerül, felmerül ugyanis a gyanú, 

hogy a kétfajta tevékenység abban a formában, ahogyan Bourdieu műveli őket, egymással 

nem összeegyeztethető. A „két Bourdieu” felfogásában határozott időrendiség is megjelenik: 

a korai tudós Bourdieu-t állítja szembe a kései politikus Bourdieu-vel. Boschetti ennek 
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hátterében nem egyszerűen rosszindulatot lát, a problémát ehelyett bourdieu-i szellemben 

ragadja meg: érdekek által vezérelt, nem tudatos stratégiákról lehet itt szó, amelyeket a 

tudományos mező szereplői esetében a mező egyes szereplőinek érdekei diktálnak (Boschetti 

2005:123). 

Boschetti úgy látja, a „két Bourdieu” hamis mítoszának létrehozásában Pierre Mounier 

úttörő szerepet vállalt azzal a könyvével, amelyet bevezetésnek szánt a bourdieu-i 

társadalomelméletbe. Mounier nem egyszerűen „törést” érzékel a bourdieu-i életműben, de 

azt is hangsúlyozza, hogy – az iménti Libération-beli idézetre ráerősítve – az életút Bourdieu 

legtöbb pályatársáéhoz képest fordított irányt mutat:  

ha közelebbi pillantást vetünk rá, akkor a szociológus ellenirányú életútján meg fogunk lepődni. Jóllehet a 

hatvanas, hetvenes években fölényes távolságtartással figyelte pályatársai fokozott bevonódását a 

politikába, Bourdieu majdhogynem váratlanul lép be közvetlenül a nyilvános vitába éppen akkor, amikor 

a társadalomtudományok mind zárkóznak be laboratóriumaik elefántcsont-tornyaiba (Mounier 2001 : 

180, idézi Boschetti 2005 : 134). 

A tudományos mezőben Mounier mellett Bourdieu egykori tanítványa és munkatársa, az 

1980-as évek közepén Bourdieu-től elszakadó Luc Boltanski is a „két Bourdieu” tézist erősíti, 

amikor a bourdieu-i életpályát egyrészt egy szilárd talajon álló és elismerésre érdemes 

tudományos, másrészt egy komolyan nem vehető politikai korszakra osztja: 

határozottan külön kell választani a jelentős és vitára érdemes munkásságot az elmúlt évek agitprop 

tevékenységétől, amely dogmatikus követőinek egy csoportjához köthető […] Számomra a legérdekesebb 

az, amit antropológusként művelt. A leginkább vitatható pedig a rendszer megmerevedése az 1970-es 

évek közepétől kezdve, melyben a pozitivizmus kimondottan jelentős hangsúlyt kapott. Én magam ekkor 

távolodtam el tőle. Az elmúlt tíz-tizenöt évben egyáltalán nem kísértem figyelemmel (Boltanski 2002: 29, 

idézi Boschetti 2005: 140). 

Mivel a kérdés, hogy vajon létezik-e két Bourdieu, nem csak a szélesebb újságolvasó 

közvélemény számára lehet érdekes, de tudományelméleti szempontból is fontos, az számos 

társadalomtudós érdeklődését felkeltette.  

Frédéric Bon és Yves Schemeil úgy látja, Bourdieu a 60-as évek elejétől (legalábbis 

1980-ig, írásuk megszületésének időpontjáig) kerülte a nyíltan politikai témákat (1980: 1216, 

lábjegyzet). Azt azonban megállapíthatjuk, hogy a szó tág értelmében vett politika mindig is 

Bourdieu érdeklődési területéhez tartozott (Swartz 2013: 225). Erről tudományos 

pályafutásának korai művei is határozottan tanúskodnak (ezzel kapcsolatban lásd. például 

Accardo 2003: 15). 

Craig Calhoun ugyancsak a „két Bourdieu” mítoszt igyekszik cáfolni: 

Egyesek arra az álláspontra helyezkedtek, hogy azok az érvek, amiket Bourdieu a nyilvános vitákba 

bedobott, nem társadalomtudományos munkájából következnek, vagy nem állnak összhangban annak 

téziseivel. Ezzel szemben arra szeretnék rámutatni, hogy Bourdieu érvei nem csak elméleti 

munkásságának, de empirikus elemzéseinek is meghosszabbításai […] Bourdieu politikai tettei 

tökéletesen összhangban vannak tudományos talajon álló szociológiájávak, de nem ez irányítja azokat 

(Calhoun 2005: 227). 
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Frédéric Lebaron úgy véli, egyenesen figyelmetlennek vagy feledékenynek kell lenni ahhoz, 

hogy a „politikus” Bourdieu-t valaki szembeállítsa a Collège de France elismert tanárával. Ez 

a szembeállítás a bírálók részéről kettős stratégiából táplálkozik: egyrészt megfosztani 

Bourdieu tudományos tevékenységét politikai jellegétől, másrészt nyilvános szerepvállalásait 

a szó leghétköznapibb értelmében „politikai” motivációkra visszavezetni (Lebaron 2012: 

635). Az autonóm tudományos termelés és a „társadalmi mozgalmak” formájában testet öltő 

militantizmus éles elkülönítése – legalábbis Lebaron szerint – mindig is távol állt Bourdieu-

től. Ez azonban nem jelenti a tudományos termelés autonómiájának feladását, hiszen a 

közéleti szerepvállalás mindig csak e tevékenységből kiindulva, annak talaján állva 

képzelhető el:  

szociológusként a közéleti szerepvállalás másodlagos az autonóm tudományos termeléshez és az 

autonómia révén megszerzett szimbolikus tőkéhez képest. A szociológusok számára az a legégetőbb 

politikai feladat, hogy jó szociológiát műveljenek, ami gyakran azt jelenti, hogy összetett technikákhoz, 

ezoterikusnak tűnő nyelvezethez kell folyamodni, és azt a szándékot feltételezi, hogy az ember 

szisztematikusan a lehető legnehezebben cáfolható bizonyítékokat állítsa elő (Lebaron 2012: 638).  

Louis Pinto ugyancsak a „tudományos” és a „politikai” tevékenység közötti kontinuitást 

hangsúlyozza (2001: 68), sőt amellett érvel, hogy a kettőt nem is lehet elválasztani egymástól. 

Amennyiben a politikai tevékenységet nem a politikai mezőbe történő közvetlen 

beavatkozásként, hanem az „égető kérdések tudományos, higgadt kezelése iránti 

szándéékként” értelmezzük, akkor Bourdieu tudományos tevékenysége kétségkívül 

politikainak is tekinthető (Pinto 2001: 76).  

Alain Garrigou szintén az életút egységét, kontinuitását hangsúlyozza. Bár úgy látja, 

az az indulat, amellyel a 90-es években Bourdieu közéleti aktivizmusba kezd, kétségkívül új 

jelenség, azonban a közéleti szerepvállalás tudományos megalapozottsága ettől még nem 

vonható kétségbe. A televízióval és a médiával szemben megfogalmazott heves bírálata – 

melyet gyakran felületességgel vádolnak – logikus meghosszabbítása a tudományos tudás 

előállításával kapcsolatban végzett aprólékos munkáiból levont tanulságoknak (Garrigou 

2012: 146, 149).  

A tézis támogatóihoz és ellenzőihez képest köztes álláspontot fogalmaz meg Jeremy F. 

Lane, aki Nicolas Garnhamre hivatkozva úgy látja, Bourdieu „teoretikus munkája és politikai 

gyakorlata között ’feloldatlan’ feszültség” mutatható ki. Lane szerint ez a feszültség már az 

1964-ben megjelent Héritiers-ben jelen van, amelyben egyrészt a különböző társadalmi 

osztályok tagjaihoz szelektíven viszonyuló franciaországi felsőoktatás önkényes jellegét 

bírálja, másrészt mégis megőriz valamit a francia köztársasági eszmébe és értékekbe vetett 

hitből (Lane 2000: 191). 



15 

 

A két Bourdieu mítosza a determinizmus vádjával gyakran összekapcsolódik: a bírálók 

közül némelyek azt sugallják vagy állítják, hogy a közéleti szerepvállalás Bourdieu estében 

nem is tekinthető értelmes vállalkozásnak, hiszen a bourdieu-i elmélet alapvetően 

determinista, amely abból indul ki, hogy a társadalom tagjainak helyét a társadalmi 

kényszerek a társadalmi térben előre kijelölik, a társadalmi viszonyok pedig a fel nem ismert 

uralmi viszonyok révén újratermelődnek. 

Bourdieu „determinizmusával” kapcsolatban a következő – burkoltabb vagy nyíltabb 

bírálatot megfogalmazó – kérdések merülnek fel a leggyakrabban: vajon a társadalom 

bourdieu-i felfogása hagy-e bármiféle lehetőséget az egyéni és/vagy kollektív 

kezdeményezések számára, és ezzel összefüggésben képes-e az ágensek kreatív erőit 

értelmezni, számításba venni? Vajon ezen ágensek nincsenek-e túlságosan saját „társadalmi 

sorsukba” bezárva, nincsenek-e saját társadalmi pozíciójukhoz, miliőjükhöz végérvényesen 

hozzáláncolva? Végül pedig, e kérdések folyományaként: a strukturális meghatározottságok 

és kényszerek iránt oly érzékeny, viszont az egyéni cselekvési kompetenciákat nagyrészt 

figyelmen kívül hagyó bourdieu-i szociológia egyáltalán biztosít-e bármiféle lehetőséget a 

társadalmi világ átalakítására. 

Bár a determinizmus vádjára – és annak nem kellőképpen megalapozott voltára – 

később részletesen is vissza fogunk térni, mégis érdemes most azokat a központi bírálati 

pontokat legalább nagyon röviden áttekinteni, amelyekből a Bourdieu közéleti 

szerepvállalásával kapcsolatos ellenérzések is gyakran táplálkoznak. 

Richard Jenkins (1992) amellett érvel, hogy a bourdieu-i habituselméletből kiindulva 

legalábbis kérdéses, hogy az egyéni és társadalmi változásokat hogyan lehet megragadni. 

Álláspontja szerint Bourdieu ebben a kérdésben nem fogalmaz világosan, életművében az 

objektív valóság és a habitus viszonya legalább három különböző, egymásnak is ellentmondó 

megközelítésben jelenik meg: „legalább három különböző nézőpontunk van itt: az objektív 

körülmények hozzák létre a habitust, a habitus hozzáigazodik az objektív körülményekhez, 

valamint a kettő között kölcsönös vagy dialektikus viszony áll fenn” (Jenkins 1992: 79, 

kiemelések az eredetiben). 

A három különböző megközelítés különbözik egymástól abban, hogy mekkora 

mértékben teszi lehetővé a társadalmi változást. De bármelyik megközelítést vegyük is alapul, 

közös bennük, hogy a habitust a nagy társadalmi változásokkal szemben „majdhogynem 

immunissá teszik” (Jenkins 1992: 79). Ennek három oka van: a diszpozíciók elsajátítása az 

ember fiatalkorában megy végbe, mégpedig habituális és reflektálatlan módon, eközben 

hozzáigazodnak az objektív létkörülményekhez, és testivé válnak, a hexisben rögzülnek 
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(Jenkins 1992: 79). Annak ellenére tehát, hogy a bourdieu-i elmélet többek között az 

objektivizmus és a szubjektivizmus között feszülő hamis szembállítás meghaladását tűzte ki 

célul, a habitus és a társadalmi gyakorlatok a determináltságot erősítik (Jenkins 1982: 273). 

Anthony King (2000) úgy látja, Bourdieu olyannyira kerülni próbálja a szabálykövetés 

racionális értelmezését, ahol a szabályokból a cselekvés logikai úton következik, hogy „átesik 

a ló túloldalára”, és a társadalmi gyakorlatokat úgy értelmezi, mint amelyek hátterében 

ismeretlen, homályos szabályok állnak, a cselekvők pedig ezeket a szabályokat gondolkodás 

nélkül alkalmazzák. King szerint bár Bourdieu-nél a szavak szintjén a habitusra bizonyos fokú 

rugalmasság jellemző, a valóságban azonban „kiiktatja a társadalmi cselekvőkből a 

virtuozitást és felszámolja a társadalmi valóság interszubjektív jellegét” (2000: 426). 

Márpedig, amennyiben a habitust objektív körülmények határozzák meg, a habitus 

kialakulása pedig tudattalanul elsajáított beállítódások és kategóriák belsővé tételét jelenti, 

bármiféle társadalmi változás lehetetlenné válik, hiszen így az egyének saját habitusukon 

keresztül egyszerűen újratermelnék azt az objektív társadalmi közeget, amelyben habitusuk 

elsajátítása végbement (2000: 427). Már önmagában az a mód, ahogyan a társadalmi 

viszonyok Bourdieu szerint nem egyszerűen a habitusba, hanem a hexisen keresztül a testbe is 

belevésődnek, King szerint objektivista és determinista megközelítésről tanúskodik (2000: 

424). 

King szerint Bourdieu-nek éppen azért van szüksége a hiszterézishatás beemelésére az 

elméleti keretbe, mert így lehetővé válik, hogy a habitusok és az objektív társadalmi 

struktúrák között diszkrepancia alakuljon ki, ami konfliktusokhoz, reflexióhoz és társadalmi 

változáshoz vezethet. Ebben az esetben ugyanis a hiszterézishatás azt jelenti, hogy a 

társadalmi körülményekhez a habitus csak késve igazodik hozzá, ezért az objektív és a 

belsővé tett valóság között valamekkora eltérés mindig megfigyelhető. (A hiszterézishatás 

kérdésére később még ki fogunk térni.) 

James Bohman (2011) arra hívja fel a figyelmet, hogy Bourdieu teoretikus érdeklődését 

sosem keltették fel a reflektált cselekvések. Bohman szerint a bourdieu-i elméleti keretben a 

cselekvők nem képesek felismerni saját habitusukat (illetve azt, hogy gyakorlataikat 

habitusaik irányítják), emiatt az uralom kulturális újratermelődése szükségszerűvé válik: 

vagy az a helyzet, hogy az ágensek saját létkörülményeikkel kapcsolatos reflexiói strukturálisan 

determináltak, vagy pedig az, hogy az ágenseket saját kultúrájuk olyannyira becsapja, hogy képtelenné 

válnak felismerni e kultúra önkényes és elnyomó jellegét. Mindkét esetben az újítás és a változás 

valószínűtlenné és a külső társadalmi körülmények függvényévé válik (Bohman 2011: 39) 

Bohman azt sugallja, hogy amennyiben a bourdieu-i elmélet nem tagadná el az egyszerű 

cselekvők reflexiós képességét, akkor a társadalmi változás lehetőségét is könnyebben meg 
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tudná ragadni. Ebben az esetben ugyanis olyan cselekvőkből indulhatna ki, akik képesek a 

rájuk ható kulturális kényszereket magukban többé-kevésbé tudatosítani, és így azok a 

szocializációs intézmények, amelyek addig csak a gyakorlati képességek és az objektív 

körülményekhez kötött ismeretek korlátozásáért voltak felelősek, úgy jelenhetnének meg, 

mint amelyek ezeket a tevékenységeket bátorítják, elősegítik (Bohman 2011: 43). 

Bohmanhoz hasonlóan Jeffrey Alexander (2000) is úgy véli, hogy a társadalom 

statikus és kiegyensúlyozott képe Bourdieu habitusfogalmából következik (2000: 63). 

Bourdieu csak gyakorlati cselekvésben képes gondolkozni, a cselekvőket pedig megfosztja a 

reflexió lehetőségétől, és így a demokratikus folyamatokat elgondolhatatlanná teszi (2000: 

116). De habitusuk egyébként is szorosan társadalmi körülményeikhez láncolja a cselekvőket 

(2000: 56). Alexander szerint nem kis részben Bourdieu marxista örökségéből táplálkozik, 

hogy például nem képes elgondolni olyan kulturális ellenmozgalmakat, amelyek az „alaptól” 

többé-kevésbé el tudnának szakadni (2000: 54): 

a szocializációnak és a családi életnek nem annyira a kulturálisan mediatizált koncepciójával, hanem a 

materialitást visszatükröző felfogásával van itt dolgunk […] A gyakorlatok elmélete ezért nem más, mint 

a gyakorlatok determináltságának elmélete (Alexander 1995: 137, 140, idézi Fuchs 390). 

Az iménti idézet fényében nem meglepő, hogy a determinizmus vádja mellett Alexander fő 

tézise Bourdieu – marxi eredetű – „redukcionizmusára” vonatkozik, amennyiben minden 

társadalmi gyakorlat materiális alapra vezethető vissza.  

Az előző bekezdésekben felvetett problémák, amelyek egyébként többségüket tekintve 

logikus felvetéseknek tűnnek, arra tesznek kísérletet, hogy a Bourdieu világszemléletén belüli 

ellentmondásokra rámutassanak, és abból indulnak ki, hogy amennyiben az egész társadalmat 

személytelen mechanizmusok mozgatják, úgy bármiféle törekvés azok kollektív 

mozgósítására, akiknek e mechanizmusok semmiféle szabadságot nem hagynak, 

szükségszerűen kudarcra van ítélve. 

Az életpályában, tudományos felfogásban meglévő vagy feltételezett ellentmondások 

kimutatására irányuló törekvések önmagukban nem kifogásolhatók, viszont úgy gondoljuk – 

és a továbbiakban emellett fogunk érvelni –, hogy mivel a bírálók többsége téves 

premisszákból indul ki, a következtetéseik sem lehetnek helytállóak. Ahhoz azonban, hogy a 

premisszákat világosan lássuk, majd pedig a bírálók következtetéseinek téves voltára 

rávilágíthassunk, meg kell ismerkednünk a bourdieu-i szociológia alapvetéseivel, különösen 

pedig a habitus és a gyakorlatok természetével, mivel azok igen gyakran kerülnek a 

determinizmus vádját megfogalmazók célkeresztjébe. 

A bourdieu-i társadalomelmélet alapjainak áttekintése azért sem nélkülözhető, mert csak 

az alapvonások tisztázását követően tehetünk kísérletet arra, hogy megállapítsuk, ez a sajátos 
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elméleti keret milyen lehetőségeket biztosít egyrészt társadalmi változásokra, tömegek 

mozgósítására, másrészt pedig a társadalomtudós közéleti szerepvállalására. Látni fogjuk, 

hogy bár a közéleti tevékenység a bourdieu-i társadalomelméleti felfogás által szűkre szabott 

keretek között lehetséges, ám korántsem problémamentes. Írásunk legvégén külön is ki 

fogunk térni arra, hogy melyek azok az elemek az elméletben, amelyek kiegészítésével, 

újragondolásával a tömegek mobilizációját és saját közéleti szerepvállalását maga Bourdieu is 

jobban meg tudta volna ragadni. 

2. A bourdieu-i szociológia születése és kibontakozása
5
 

 
Pierre Bourdieu életútja és tudósi karrierje sosem volt fordulatoktól mentes. Ezt azért tartom 

fontosnak leszögezni, hogy lássuk: bár az 1990-es évek elejére tehető ún. „politikai fordulat” 

szembeötlő változásnak tűnik, a Bourdieu-vel foglalkozó tudósokat mégsem érhette teljesen 

váratlanul. Annak érdekében, hogy ezt a kijelentést alátámasszuk, a bourdieu-i életpálya – 

amelyben a filozófia, az antropológia és a szociológia sajátos elegyet alkot – néhány 

fontosabb fordulópontjára hívjuk fel az olvasó figyelmét. 

Bourdieu a 20. századi francia szociológia talán legismertebb és vitathatatlanul egyik 

legkiemelkedőbb alakja. Az elismertséghez vezető út azonban korántsem volt egyenes: 1930-

ban egy kis dél-franciaországi faluban, kispolgári családba született, s élete során nem csak 

alacsony származása miatti kisebbrendűségi érzését, de a standardnak tekintett párizsi 

dialektustól eltérő dél-franciaországi akkcentusát is le kellett vetkőznie, hogy később a híres 

párizsi École Normale Supérieure diákja, majd végül a Collège de France professzora 

lehessen. Jean-Louis Fabiani arra hívja fel a figyelmet, hogy noha ez a nagyfokú társadalmi 

mobilitás nem gyakori, de kivételesnek sem tekinthető. Ha csak a francia társadalomtudósokat 

nézzük, például Jean-Claude Passeron vagy Jacques Derrida is hasonlóan nagy utat tettek 

meg, míg elismert értelmiségivé váltak. Ahogyan Bourdieu apja sem „földtúró paraszt” volt, 

hanem a világra nyitott, a közélet iránt érdeklődő és a fiát támogató postai alkalmazott 

(Fabiani 2016: 136). 

A filozófia szak elvégzését követően, saját bevallása szerint nagyrészt a strukturalista 

antropológus, Lévi-Strauss hatására, etnológiával kezdett el foglalkozni. Ebben a szellemben 

születtek meg első művei: a La sociologie de l’Algérie (Algéria szociológiája) 1958-ban, 1962 

és 1964 között pedig olyan munkái láttak napvilágot, amelyek a vidéki-paraszti életformát és 

                                                 
5
 A fejezetben erősen támaszkodom egy korábbi publikációmra: Fáber Ágoston (2007): Pierre Bourdieu 

„politikai fordulata”, Replika, 58. szám, december, pp. 129-143. 
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annak kényszerű átalakulását vonták elemzés alá. Többek között tanulmányozta a paraszti 

társadalmakban a férfiak és a nők viszonyát és az időhöz és a gazdasági viselkedéshez 

kapcsolódó attitűdöket (Bourdieu 2000d, 2002b). Noha a 60-as évek közepén-végén 

végérvényesen az akkor még „páriahelyzetben” lévő szociológia felé fordult (Wessely 2005: 

223), antropológiai érzékenysége mindvégig megmarad. Később ismertté vált alapfogalmai, a 

szimbolikus tőke és a habitus, szintén erre az időszakra nyúlnak vissza (Némedi 2004: 24-25), 

de utalhatunk itt a hexis bourdieu-i fogalmára is, amelyet ő inkorporált habitusnak, tehát olyan 

habitusnak nevez, amely a testtartásban-mozgásban rögzül és nyilvánul meg. A hexis 

működésének szemléltetésére is antropológiai kutatásai időszakából, a kabil parasztok 

világából hoz példát: „Röviden, az igazi női erény, a lah’ia, a szemérem, a zárkózottság, a 

tartózkodás a női testet lefelé, a föld, a ház belseje felé fordítja, míg a férfiúi kiválóság, a nif 

más férfiak előtt a felfelé, kifelé irányuló mozgásban mutatja meg magát” (Bourdieu 1980: 

119, idézi Némedi 2004:27). Jól látszik, hogy Bourdieu tudományos munkásságának e 

szakasza nem csak Lévi-Strauss örökségét viseli magán, de a filozófus Foucault-nak azon 

elemzéseire is rímel, amelyek keretében az egyénen kívüli strukturáló tényezőknek az egyén 

testére gyakorolt hatását vizsgálja, s amelyek segítségével rámutat, hogy a külső kényszerek 

hogyan épülnek be testi diszpozícióinkba
6
 (vö. pl. Foucault: 1990: 185-232). 

Bourdieu-nek a strukturalista antropológiától történő fokozatos eltávolodása pontosan 

nyomon követhető, bár tulajdonképpen élete végéig vissza-visszatér az antropológiai 

értelmezési kerethez, olyannyira, hogy többek között a gyakorlati érzék (Le Sens pratique 

[Bourdieu 1980]), a gazdasági viselkedés (Les structures sociales de l’économie [Bourdieu 

2000d] vagy a férfiak és nők közötti hatalmi aszimmetria elemzésekor (Férfiuralom 

[Bourdieu 2000e]) is döntően antropológiai fogalmi apparátusra és korábbi terepkutatásainak 

eredményeire támaszkodik. Ami a filozófiához fűződő viszonyát illeti, ez kétségkívül ennél 

bonyolultabb és ellentmondásosabban alakult. 

 Noha filozófusi képzettsége révén jól ismerte a különböző irányzatokat-iskolákat- 

hagyományokat, és e tudás bázisán komoly filozófiai műveltségről tanúskodó művek is 

születtek a tollából (lásd például: Martin Heidegger politikai ontológiája [1999] vagy 

Médiatations pascaliennes [2003], magyarul: Pascali elmélkedések), sohasem volt filozófusi 

identitása, sőt, magát semmi szín alatt nem volt hajlandó filozófusnak nevezni, és tudatosan 

                                                 
Noha a habitus fogalmát a hexis-énél jóval gyakrabban használja, Bourdieu számára ez utóbbi legalább olyan 

fontos, mint az előbbi. Szerinte ugyanis a szocializáció nem pusztán mentális struktúrák kialakítását 

eredményezi, hanem egyenesen mozdulatainkban rögzül, ha tetszik, „testté válik”. Amikor Bourdieu a habitus 

fogalmát használja, gyakran a hexisre gondol, többször hangsúlyozza ugyanis, hogy az ágensek esetében a 

„gondolkodást” szinte mindig a test végzi 
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törekedett arra, hogy ehhez másoknak se szolgáltasson alapot. Életében mindvégig a filozófia 

és a szociológia határozott elkülönítésére törekedett, bár Jean-Louis Fabiani úgy látja, 

Bourdieu szociolológiája – legalábbis a Médiations pascaliennes fényében – inkább a 

filozófia radikalizálásaként, semmint meghaladásaként értékelendő (Fabiani 2010: 299) 

A filozófiával vagy pontosabban a 20. század második felének filozófiai gyakorlatával 

alapvető problémája volt egyrészt a totalizálási hajlam, másrészt az empíria szinte teljes 

hiánya, harmadrészt pedig az, hogy szerinte a filozófia a társadalmi kötöttségektől való 

függetlenség hamis látszatát kelti. Mikor Bourdieu bekerült a francia tudományos világba 

(vagy, ahogy ő mondja, a „tudományos mezőbe”), úgy látta, a humán tudományos világ 

kétségkívül legelismertebb képviselői a filozófusok, akik szinte minden társadalmi kérdésben 

hajlandók és hajlamosak véleményt nyilvánítani (pl. Jean-Paul Sartre), noha véleményük, 

állásfoglalásaik nagyrészt puszta mentális spekulációk eredményei. Bourdieu ezért gyakran 

bírálta azokat a filozófusokat, akik úgy gondolták, hogy a társadalmi világról mentális 

spekulációk útján is érvényes és megbízható tudást szerezhetünk. Ehhez ugyanis a megfelelő 

eszközt – elmélet és gyakorlat szerves egységének képében – leginkább a szociológia képes 

biztosítani. 

Emellett nehézséget okoz az a tény, hogy a filozófia mint tudomány képtelen saját 

társadalmi beágyazottságával számolni, ezért a filozófusok tevékenységüket nem ritkán 

teljesen szabadnak, bárminemű külső kötöttségektől mentesnek gondolják. Ennek értelmében 

a mannheimi „szabadon lebegő értelmiség”, vagyis a léthezkötöttség felszámolása még a sok 

szempontból privilegizált értelmiségiek esetében is tévedés, jóllehet egyébként a 

léthezkötöttségnek a gondolkodásra gyakorolt hatásával Mannheim Károlynál kevesen voltak 

jobban tisztában.
7
 

Bourdieu tulajdonképpen nagyrészt ezt a problematikát fejtegeti részletesebben a 

Martin Heidegger politikai ontológiája című művében is. Az általa nagyra becsült Jacques 

Bouveresse elmondása szerint Bourdieu egyszer, nem csekény elbizakodottságról tanúságot 

téve, úgy nyilatkozott, hogy egy adott filozófusi mező és az adott korban lehetséges filozófiai 

alternatívák ismeretében viszonylag pontosan meg tudja állapítani, hogy adott származás és 

társadalmi kötöttségek milyen típusú filozófiára fognak egy filozófust „predesztinálni”. Ezt a 

kijelentést maga Bouveresse is túlzónak és megalapozatlannak tartotta, és úgy gondolta, e 

fejtegetéssel Bourdieu-nek pusztán az volt a célja, hogy emlékeztessen arra: a társadalmi 

                                                 
7
 „Az emberi gondolkodás ideologikusságának a megfontolások e szintjén semmi köze sem lesz a hamissághoz, 

a hazugsághoz stb., hanem, mint említettük, mindenkori léthezkötöttségét fogja jelenteni: az emberi gondolkodás 

nem társadalmilag szabad térben szabadon lebegbe konstituálódik, hanem, ellenkezőleg, gyökerei mindig a tér 

egy meghatározott helyéhez kötik” (Mannheim: 1996: 98-99).  
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kötöttségektől és kényszerektől a filozófus sem tudja magát függetleníteni, a valóságban az 

ember cselekvési szabadsága jóval kisebb, mint azt maga gondolná (Bouveresse 2003: 113-

114). 

Bourdieu szerint az empíria mellett a szociológia másik hatékony eszköze a 

léthezkötöttségből adódó torzító hatások kivédésére az önreflexió (a saját társadalmi 

kötöttségeinkre, a társadalmi térben elfoglalt saját pozíciónkra való rákérdezés, illetve 

viselkedésünk, állásfoglalásaink társadalmi gyökereinek szüntelen kutatása). A kíméletlen, 

következetes és folyamatos önreflexió a szociológiai kutatás gyakorlatától nem elválasztható. 

Azt nem a tudományszociológia formájában – a szociológia önálló ágaként –, hanem a 

szociológusi tevékenység szerves részeként kell művelni.
8
 (Kérdés ugyanakkor, hogy vajon 

egy tökéletesen zárt és autonóm szociológiai mezőben miért van szükség reflexivitásra, hiszen 

ekkor a pályatársak kényszerítenék ki a mező minden ágenséből azt, hogy saját társadalmi 

beágyazottságával számot vessen. Úgy tűnik, a reflexió leginkább a nem teljesen autonóm 

tudományos mezőkben fejti ki áldásos hatását, hiszen ekkor a szociológus önszántából és 

önmaga kénytelen elvégezni azt a reflexiós folyamatot, amelyre ideális esetben másoknak 

kellene őt a kölcsönös ellenőrzés, ítéletalkotás mechanizmusán keresztül rákényszeríteniük.) 

Bourdieu-nek a filozófusokkal szemben viselt ellenszenve nem terjedt ki a filozófia 

minden művelőjére: a kevés kivételek egyike volt az imént már említett Jacques Bouveresse, 

aki egy időben munkatársaként dolgozott, és aki később könyvet is írt róla, melyben Bourdieu 

filozófiai felkészültségéről így nyilatkozik: „Többször is alkalmam volt megbizonyosodni 

afelől, hogy összességében Bourdieu a filozófia területén kétségkívül tájékozottabb és 

műveltebb volt, mint azok a filozófusok, akik őt bírálták” (Bouveresse 2003: 116). 

Bourdieu-nek vitája azonban nem csak a magukat filozófusnak tekintő 

értelmiségiekkel volt, hanem egyrészt a „karosszék-szociológusokkal” és „karosszék-

marxistákkal” is, akik mellőzhetőnek vélik elképzeléseik empirikus tesztelését, és a 60-as és 

70-es években mégis rendkívül elismertek és divatosak voltak; másrészt pedig azokkal a 

mikroszociológiát művelő tudósokkal, akik a komoly technikai apparátus alkalmazásakor a 

gyakorlat hevében „elfelejtik”, hogy tulajdonképpen mit is vizsgálnak. Ezt a szembenállást 

Loïc Wacquant, Bourdieu egykori tanítványa és amerikai népszerűsítője a „szigorúság nélküli 

merészség” (audace sans rigueur) és a „képzelőerő nélküli szigorúság” (rigueur sans 

                                                 
8
 Lásd például: „[] a szociológia szociológiája, számomra, nem egy „szaktudomány” a sok közül, hanem a 

tudományos alapokon álló szociológia művelésének egyik alapfeltétele” (Bourdieu 1980d: 22), vagy „[a] 

szociológusok úgy tudják az objektiváció más tudományokra alkalmazott technikáit saját gyakorlatukra 

alkalmazni, hogy a reflexivitást tudományos habitusuk konstitutív diszpozícióivá alakítják, vagyis reflexív 

reflexivitássá, mely nem ex post hat az opus operatumra, hanem a priori hatással van a modus operandira.” 

(Bourdieu 2005: 127, kiemelések az eredetiben – F.Á.) 
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imagination) terminusaiban ragadja meg (Wacquant 1992: 33), előbbivel a 

társadalomfilozófusokat, utóbbival pedig a „hiperempirista” pozitivistákat illetve.
9
  

Bourdieu szociológiájának egyik állandó és jellegzetes vonása – amelyre fentebb, az 

elméleti-spekulatív és a gyakorlati-empirikus szociológia között feszülő látszólagos ellentét 

kapcsán már utaltunk – a hamis szembeállítások meghaladására való törekvés, melyet „a 

kettős elutasítás pozíciójának” vagy a „kettős távolságtartás elvének” nevez (Bourdieu 2004: 

134-135, 2005: 157). Felfogása szerint a társadalmi világ átfogó megismeréséhez önmagában 

egyik módszer vagy megközelítés sem elégséges, viszont a két ellentétesnek vélt megismerési 

módszer egyesítésével hatékony elemzési eszközhöz juthatunk. Loïc Wacquant erről így ír a 

Réponses előszavában: „Mindenfajta metodológiai monizmussal szemben, melyek a struktúra 

vagy a cselekvő, a kollektív vagy az individuális prioritását deklarálják, Bourdieu a viszonyok 

elsőbbségét hangsúlyozza” (Wacquant 1992: 23, kiemelések az eredetiben – F.Á.). Ennek 

szellemében Bourdieu az elmélet és a gyakorlat, a tudományelméleti realizmus és a 

tudományelméleti nominalizmus, a „nihilista relativizmus” és a „szcientizmus” 

szembeállítását is elutasította. „A mai szociológia tele van hamis szembeállításokkal, 

melyeken munkáimban mindig felülemelkedem. […] Mindezek a szembeállítások […] 

számomra teljes mértékben fiktívnek és ugyanakkor veszélyesnek is tűnnek, mert csak csonka 

végeredményhez vezetnek” (Bourdieu 1987: 47). A „kettős elutasítás” fogalmával emellett 

saját tudományos stílusára is utal: a tudományban a populizmust és az arisztokratizmust 

egyaránt kerülendőnek véli (Bourdieu 2005: 157). 

A később részletesen is tárgyalandó „cselekvéselméletében” is e kettősség 

meghaladására tesz kísérletet, mégpedig a habitus fogalmának segítségével, melyben struktúra 

és strukturálatlanság, determinizmus és szabad akarat, tudatos és tudattalan cselekvés, 

konformizmus és újító szándék, objektív és szubjektív elem egyszerre van jelen. Ennek 

jegyében bírálta a doktriner marxisták, de leginkább a strukturalisták egyoldalú emberképét.  

Bourdieu elképzelése szerint egyrészt az egyén több akarat nélküli létezőnél, aki a nála 

sokkal hatalmasabb struktúrák falai közt biliárdgolyóként tehetetlenül ide-oda „csapódik”. 

Ezzel szemben az egymástól egyébként felfogásban fényévnyi távolságra lévő szimbolikus 

interakcionistákat (különösen az etnometodológusokat) és a racionális döntések elméletének 

                                                 
9
 A Bourdieu és Wacquant által ostorozott két szélső felfogás, az elméleti-spekulatív és a gyakorlati-empirikus 

szociológia képviselőinek hiányosságait korábban Merton hasonlóan sarkosan és lényegretörő módon 

fogalmazta meg, a szembenállást az amerikai és az európai szociológia ellentétére hegyezve ki: az amerikai 

szociológus nem tudja, hogy amit mond, az érdekes vagy fontos-e, de biztos benne, hogy igaz; a német 

szociológus pedig meg van győződve arról, hogy amit mond, az érdekes és fontos, de nem tudja, hogy igaz-e 

(Merton 1967: 139). A spekutalív nagy elméleteket és az öncélú empirikus vizsgálódásokat Mills (1967: 25-75) 

is szembeállítja egymással.  
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híveit is bírálta, akik bár különböző utakon, de végső soron mind ugyanoda jutva úgy 

gondolják, hogy cselekvése során az egyén mindig kényszermentesen és tudatosan dönt, 

hiszen vagy maga konstruálja a valóságot (szimbolikus interakcionizmus, etnometodológia), 

vagy pedig teljes mértékben függetleníteni tudja magát a múltbeli meghatározó tényezőktől, 

és cselekvése – ideáltipikus esetben – teljesen racionális alapokra helyezhető (RDE). 

Mindezzel ellentétben Bourdieu az egyéneket (vagy ahogyan az imént említett irányzatokkal 

történő szakítást hangsúlyozandó, mondja: az „ágenseket”) nem teljesen tudatos és 

közgazdasági értelemben haszonmaximalizáló, hanem csak részben tudatos cselekvőknek 

tekinti, akik gyakorlataik révén nem csak gazdasági tőkére, hanem más tőkefajtákra is 

igyekszenek szert tenni, ezt azonban esetükben nem a számító érdek, hanem legfeljebb csak 

az illusio, a tevékenységek fontosságába és érdekességébe vetett hit vezérli. 

A különböző irányzatok összebékítése és az egyedül üdvözítő tanok elvetése mellett 

Bourdieu-t már-már zsigeri antikonformizmus is jellemzi: „68 körül, mikor jó néven vették, 

ha valaki marxista volt, tüntetően weberiánusnak vagy durkheimiánusnak neveztem magam, 

ma pedig, amikor mindenki azt gondolja, hogy kifizetődőbb megtérni a fennálló szociális 

(„szocialista”) rendszerhez, önkéntes száműzetésbe vonulok” (Bourdieu 2005: 157-158).
10

 

Saját habitusát Bourdieu „hasadt tudományos habitusként” (Bourdieu 2004: 127-128, 

130-131, 2005: 156-157) írja le, melynek gyökerét az alacsony származás és a később elért 

iskolai sikerek, elismertség és magas tudományos státusz kettősségében kell keresnünk 

(Bourdieu 2004: 127), és amely – a fentebb elmondottak alapján – a következőképpen 

foglalható össze: 

 

1. a végletesség elvetése (az egyedül üdvözítő tiszta tan elvetése), ezzel 

összefüggésben 
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 Visszatérő kérdés, hogy vajon Bourdieu marxista volt-e. Bár angolszász tudományos közegben Bourdieu-t 

gyakran (neo)marxista szociológusként emlegetik (Lescourret 2008: 71), Bourdieu sosem volt a szó szoros 

értelmében marxista – még az egyéb tekintetben Bourdieu-vel szemben kritikus Richard Jenkins is megállapítja 

Karabelre és Halseyre hivatkozva, hogy az angolszász területeken Bourdieu-re rásütött marxista bélyeg tévedés 

(Jenkins 1982: 270). Természetesen használta Marxot, gyakran idézett is tőle, de hiába várnánk tőle Marx 

mellett védőbeszédet. A marxi hagyománnyal leginkább konfliktusos volt a viszonya, és a két elmélet között 

alapvető különbségek mutatkoznak. Ezek közül a teljesség igénye nélkül csak hármat emelnénk ki: 1. a 

bourdieu-i elméletben a kizsákmányolás semmilyen szerepet sem játszik, már a terminus említése is igen ritka; 2. 

osztályharc helyett legtöbbször az osztályozás harcáról beszél, utalva arra, hogy a világ materiális felosztása 

mellett annak szimbolikus felosztása is harc tétjét képezi; 3. saját osztályelméletét az osztályok marxi 

felfogásával polemizálva alkotta meg, és Marxszal ellentétben sosem foglalkozott a kapitalizmus 

meghaladásának lehetőségeivel. Vagyis összegzésként megállapítható, hogy Bourdieu mind tudományos, mind 

pedig politikai szempontból távolságot tartott a marxi megközelítéstől, jóllehet nem kétséges, hogy saját 

társaadalomelmélete számára fontos inspirációs forrást jelentett. 
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2. az ellentétesnek vélt módszerek kibékítése a totális tudomány
11

 jegyében (a mások 

által kibékíthetetlen ellentétben állónak vélt módszerek integrálása), 

3. antikonformizmus (a népszerűséget hajhászók megvetése, gyanakvás a népszerű 

dolgok iránt) 

 

Az imént elmondottakkal azt a megállapítást próbáltam meg alátámasztani, hogy Bourdieu 

életútja korántsem volt mentes a kitérőktől, tudományos tevékenysége és érdeklődése 

rendkívül szerteágazó volt (iskola, média, nyelv, ízlés stb.), s szociológusként a politika 

világát is gyakran vizsgálat alá vonta. Mégis, az 1990-es évek elejére tehető „politikai 

fordulat”, amikor már nem csak a társadalmi folyamatokat elemző szociológusként, hanem 

azokat nem titkoltan befolyásolni igyekvő, közéleti szerepet vállaló értelmiségiként – is – 

feltűnik, ez komolyan felveti annak a kérdését, hogy a „politikai fordulat” mögött vajon 

„szociológiai” vagy „episztemológiai” fordulat is tetten érhető-e. 

Pierre Bourdieu pályája kései szakaszának aprólékos feltárásával a 

szociológustársadalom egyelőre adós, s ezt a munkát nem teszi könnyűvé az a tény, hogy 

Bourdieu-nek a ’90-es évekbeli szerepvállalása első ránézésre radikálisan eltér korábbi 

felfogásától. 

A kérdés tehát a következő: mennyiben jelentenek fordulatot Bourdieu 

szociológiájában a ’90-es évek, s amennyiben nem csak látszólagos, hanem valós fordulatról 

van szó, hol keresendők e fordulat jelei és okai? Bourdieu és többek között a hozzá leginkább 

közel álló tanítványa, Loïc Wacquant ugyanis rendkívül komoly erőfeszítéseket tett annak 

érdekében, hogy alátámasszák, a fordulat csak látszólagos, s ily módon a 90-es évek 

szerepvállalása a legkevésbé sem áll ellentétben a korábbi alapvetésekkel, sőt, bizonyos 

értelemben azokból logikusan következik. 

Ahhoz, hogy megállapítsuk, a bourdieu-i szociológiai felfogás lehetővé és 

értelmezhetővé teszi-e a társadalmi folyamatokba való beavatkozást, az egyes mezők 

autonómiáját fenyegető tendenciák megváltoztatására irányuló erőfeszítéseket, közelebbről 

szemügyre kell vennünk Bourdieu-nek a társadalommal és a társadalmi valóság természetével 

kapcsolatban kifejtett tudományos álláspontját. Mivel úgynevezett „politikai szerepvállalása” 

a károsnak ítélt társadalmi folyamatok megváltoztatását tűzi ki célul, elengedhetetlen, hogy e 

szerepvállalás szükséges episztemológiai és szociológiaelméleti előfeltételeit körvonalazzuk. 
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A „totális tudomány” terminus technicusát a Réponses-hoz írt előszavában Loïc Wacquant használja abban az 

értelemben, hogy elmélet és gyakorlat szerves egységét kell létrehozni a szociológiában (Wacquant 1992: 30-

34). 
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Ehhez legelőször is a bourdieu-i elméleti keret alapfogalmait kell megvizsgálnunk, valamint 

azt, hogy ebben a keretben milyen cselekvési tér nyílik az egyszerű cselekvők és a hozzájuk 

képest a társadalmi világgal kapcsolatos többlettudással rendelkező társadalomtudós számára. 

 

3. Cselekvéselmélet, „történéselmélet” vagy „a gyakorlat 

elmélete”? Pierre Bourdieu cselekvéselméletének 

vázlata 
 

A bourdieu-i szociológia egyik központi témája a „cselekvéselmélet”
12

, vagyis inkább az a 

rendkívül szerteágazó elméleti konstrukció, amely az emberi cselekvések legfőbb 

mechanizmusának azonosítására törekszik. Bourdieu cselekvéselmélete ugyanis legalább 

ugyanannyira „történéselmélet” is egyben, hiszen az ágensek legalább akkora mértékben 

elszenvedői, mint alakítói saját „gyakorlataiknak”. 

Az ágens terminus előnyben részesítése a szociológiában elterjedtebbnek számító 

cselekvővel szemben Bourdieu alapvetően strukturalista beállítottságával magyarázható. 

Ezzel a fogalmi újítással azt kívánja hangsúlyozni, hogy ő maga – a racionális döntések 

elméletének képviselőivel vagy a klasszikus közgazdaságtan művelőivel szemben – a 

társadalmi struktúráknak fontos szerepet tulajdonít a cselekvések magyarázatában. Bourdieu 

strukturalista beállítottságának a tudományon túlmutató hozadéka is van: szándéka szerint 

politikai célokat is szolgál, mivel aláássa a „blaming the victim” (az áldozat hibáztatása) 

típusú érvelés megalapozottságát, rámutatva arra, hogy az emberek – a moralizáló típusú vagy 

az egyéni racionalitásra különös hangsúlyt helyező érvelésekkel szemben – nem hibáztathatók 

amiatt, hogy esetleg nehéz helyzetbe kerültek, de legalábbis érdemes figyelembe venni azokat 

az objektív esélyeket, amelyek a különböző társadalmi hátterű egyének későbbi életútját 

nagymértékben meghatározzák.  

Jourdain és Naulin úgy vélik, az ágens terminus azért hasznos Bourdieu számára, mert 

abban az aktivitás és a passzivitás egyszerre van jelen: az ágens (kifelé) cselekszik, 

másrészről őt (belülről) saját habitusa mozgatja (Jourdain és Naulin 2011: 37). Luc Boltanski 

tudatosan a cselekvő terminust használja, és ezzel határozottan szembehelyezkedik a 

bourdieu-i felfogással, mivel úgy véli, a vitahelyzetekben részt vevő felek kompetenciáit, 
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 A cselekvéselmélet szót idézőjelben használom, hogy miért, annak kifejtésére később fogok röviden sort 

keríteni. 
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képességeit és cselekvési lehetőségeit Bourdieu alábecsüli. Erre később részletesen 

visszatérünk. 

Bourdieu rendkívül sokrétű szociológiai munkásságának egyik központi programja 

egy átfogó cselekvéselmélet kidolgozása volt.
13

 Afelől nem lehet kétségünk, hogy átfogóra 

sikeredett (hiszen a bourdieu-i alapfogalmak sokasága által kifeszített háló tulajdonképpen 

nem más, mint a „cselekvéselmélet” maga), viszont érthetőség, áttekinthetőség, kifejtettség 

szempontjából olykor joggal bírálható. Ebben a fejezetben arra teszek kísérletet, hogy 

megmutassam, a bourdieu-i alapfogalmakból hogyan áll össze egy átfogó „cselekvéselmélet”, 

és röviden utalni fogok arra, hogy mindez milyen viszonyban áll Pierre Bourdieu-nek a 90-es 

évek második felére tehető politikai aktivizmusával. Az egyik legnagyobb szabású konkurens 

elmélet, a Luc Boltanski féle pragmatikus szociológia által megfogalmazott kritikai 

felvetéseknek külön fejezetet fogunk szentelni. 

Bourdieu-nek három olyan műve is van, amelynek címe cselekvéselméletre vagy 

gyakorlatokra utal: Esquisse d’une théorie de la pratique [A gyakorlat elméletének vázlata], 

Le sens pratique [A gyakorlati érzék], Raisons pratiques (Sur la théorie de l’action) [A 

gyakorlati észjárás (A cselekvés elméletéről)]. A címek alapján jogosan várhatnánk, hogy 

ezek a művek a bourdieu-i cselekvéselmélet részletes kifejtését tartalmazzák. A helyzet 

azonban nem így áll: az első kettőben a cselekvéselméleti háttér kifejtése sporadikus marad, 

és a harmadiknak is legfeljebb csak mintegy a harmada köthető szorosan valamifajta 

cselekvéselmélethez. Nem kis részben tehát az olvasóra hárul a feladat, hogy a többé-kevésbé 

elszórt fejtegetésekből az átfogó „cselekvéselméletet” megkonstruálja. 

A továbbiakban a habitus, a gyakorlat, a gyakorlatok átfogó gazdaságtana és az illusio 

fogalmai köré csoportosítom mondanivalómat. Ezután megvizsgálom, hogy a bourdieu-i 

cselekvéselméletet hogyan érinti a Bourdieu tudományos pályájában megfigyelhető 

úgynevezett „politikai fordulat”, végül pedig kitérek Bourdieu „tudománypolitikai” 

törekvéseire is: bemutatom, hogy a „cselekvéselmélet” milyen szerepet játszott a bourdieu-i 

szociológia elhatárolásában más tudományoktól és a szociológián belüli egyéb irányzatoktól. 

 

3.1. A habitus 
 

                                                 
13

 Sokan – köztük Laurent Thévenot és Bourdieu egyik egykori tanítványa, Luc Boltanski is – megkérdőjelezték, 

hogy egyáltalán értelmes vállalkozás-e minden cselekvés mögött ugyanazt a mechanizmust, ugyanazt a 

magyarázó elvet feltételezni. Boltanski és Thévenot szerint a különböző cselekvések hátterében különböző, 

egymással összemérhetetlen, egymásra nem visszavezethető rezsimek (régimes) állnak (Corcuff 2003: 44-49). 

Erre a kérdésre később még visszatérünk. 
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A bourdieu-i „cselekvéselmélet” a kettős elutasítás vagy más néven a totális szociológia
14

 

jegyében született. Kettős elutasítással Bourdieu azon szándékát juttatja kifejezésre, hogy 

szociológiájában mellőzni kívánja mind a populizmust, mind pedig az elitizmust (2005: 157-

158), másrészt pedig, hogy a társadalmi determinizmus mindkét fajtáját: a külső és a belső 

determinizmust is egyaránt elutasítja. 

„Cselekvéselmélete” kidolgozásában Bourdieu két – egymással bizonyos értelemben 

kibékíthetetlen ellentétben álló, másrészt viszont érdekes módon ugyanarra a végeredményre 

vezető – szociológiai szemléletmóddal került éles vitába.  

Egyfelől elutasította Marx alapvető társadalmi determinizmusát, vagyis azt, hogy az 

osztályhelyzetbe tartozás szükségszerűen bizonyosfajta alapbeállítódást, a társadalmi 

aktivizmus egy meghatározott formáját eredményezi, vagyis hogy minden munkásnak 

objektív érdeke a tőkés uralom megdöntése, és hogy minden tőkés objektív érdeke kiváltságos 

helyzetének megőrzése.
15

 Amennyiben ezt nem látják be, vagy nem ennek megfelelően 

cselekszenek, (lukácsi értelemben vett) hamis tudattal rendelkeznek. A marxi elmélettel 

szemben ugyanis hangsúlyozta, hogy a gazdasági „alap” nem elegendő az ágensek 

gyakorlatainak megértéséhez, előrejelzéséhez, hiszen az azonos mennyiségű gazdasági 

tőkével rendelkezőkre olykor igen eltérő gyakorlatok, fogyasztási mintázatok jellemzők 

(Bourdieu 2010: 57), ezzel összefüggésben pedig arra is rámutatott, hogy a materiális „alap” 

és a szimbolikus „felépítmény” egyirányú viszonyának feltételezése – vagyis hogy csak az 

első határozná meg a másodikat – nem tartható. 

Másfelől pedig a klasszikus közgazdaságtan és a közgazdaságtani ihletettségű 

racionális döntések elméletének (RDE) teljességgel racionális emberképét is elutasította. 

Bourdieu szerint ez utóbbi irányzat képviselői egyrészt azt feltételezik, hogy döntési 

helyzetekben az egyének teljességgel tudatosan cselekszenek, másrészt pedig, hogy 

döntéseiket kizárólag a hasznosság (közgazdasági) alapelve vezérli. Mindazonáltal ez a 

bourdieu-i bírálat némiképp túlzó, leegyszerűsítő. Érdemes megjegyeznünk, hogy Jon Elster, 

az RDE egyik legismertebb, majd a racionális döntések elméletének korlátai iránt egyre 

                                                 
14

 A fogalom Loïc Wacquant-tól származik, s Bourdieu azon törekvésére utal, amely elmélet és gyakorlat, 

determinizmus és szabad akarat, tudományelméleti realizmus és tudományelméleti nominalizmus között feszülő, 

kibékíthetetlennek hitt ellentmondás felszámolására, meghaladására irányul (lásd. Wacquant előszavát a 

Réponses című kötethez in: Bourdieu 1992: 30-34). A bourdieu-i szociológiai tapasztalási mód a gyakorlat és az 

elmélet szerves összekapcsolásában ölt testet, nem éri be sem a pozitivizmus „előfeltevések nélküli” tapasztalási 

módjával, sem pedig a karosszékben ülő, könyvtárakat bújó elméleti tudósok kizárólag közvetett, mások 

tapasztalataiból építkező módszerével. 
15

 Érdekes, hogy maga Marx is kivétel volt saját determinista tétele alól: magát a munkásosztállyal szövetséges 

tőkések közé sorolta, akiknek az útmutatása nélkül – paradox módon – a proletariátus képtelen lenne saját 

érdekeit felismerni és érvényesíteni. 
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fogékonyabbá váló képviselője sem állította, hogy az általa képviselt irányzat mindig minden 

társadalmi cselekvés értelmezésében kompetens volna. „Nem kétséges […], hogy a társadalmi 

normák révén gyakran olyan jelenségek válnak magyarázhatóvá, amelyeket a racionális 

döntések elméletére támaszkodva nem tudunk magyarázni” (Elster 1986: 226, kiemelés tőlem 

– F.Á.). Továbbá: cél, hogy „megalkossuk az emberi viselkedések általánosabb elméletét, 

amelyben a racionalitás fogalmának kitüntetett, de nem kizárólagos szerepe lesz” (Elster 

1986: 229, kiemelés tőlem – F.Á.). 

E két imént említett megközelítés – ti. a marxi determinizmus és az RDE racionalitása 

– mellett Bourdieu egy harmadik feltételezést is elutasít, nevezetesen azt, hogy az emberek 

cselekedetei teljesen véletlenszerűen, esetlegesen mennének végbe. Mivel ennek az állításnak 

a hamisságát nem is szokás vitatni, ezt Bourdieu részleteiben nem is igyekszik cáfolni. 

Bourdieu-nek a habitus fogalmára egyrészt azért volt szüksége, hogy világossá tegye: 

a természettudományokkal, valamint a játékelmélet és a marxi vagy strukturalista 

determinizmus képviselőinek felfogásával szemben a társadalomtudományokban erős 

implikációk helyett csak gyenge implikációk használatosak, a ha x, akkor y típusú állítások 

helyett csak ha x, akkor valamilyen valószínűséggel y típusú állításoknak lehet érvényességük. 

Mindez akkor vált számára nyilvánvalóvá, amikor azt tapasztalta, hogy az egyéni 

„cselekvések” érdekes módon anélkül képesek egymáshoz hangolódni, hogy azokat bárki 

összeszervezte volna. Ez az összehangolódás két eltérő dimenzióban is jól megfigyelhető: 

egyrészt különböző időpontokban egy adott egyén gyakorlatai, másrészt az azonos osztályba 

tartozók gyakorlatai között egy adott időben szintén koherencia mutatkozik: 

egyazon ágens esetében (vagy ágensek olyan csoportja esetében, akik hasonló körülmélyek produktumai) 

a gyakorlatok összessége egyszerre szisztematikus, amennyiben e gyakorlatok azonos (vagy egymással 

felcserélhető) sémák alkalmazásának produktumai, és szisztematikusan el is különül egy másik 

életstílushoz kötődő gyakorlatoktól (Bourdieu 2010: 50). 

Noha az azonos társadalmi osztályba sorolt embereket korántsem tekinthetjük egymással 

felcserélhetőknek, mégis, közös származásuk, társadalmi hátterük sok tekintetben egymáshoz 

hasonlóvá teszi őket és „cselekvéseiket” egyaránt. Ez – Bourdieu értelmezésében – az 

osztályhabitusnak, vagy – durkheimi megfogalmazásban – az egyéni habitus kollektív 

részének köszönhető. (A bourdieu-i habitusfogalom kettéosztottsága egyéni és kollektív 

részre valószínűleg szintén durkheimi hatás, azzal a különbséggel, hogy míg Durkheim 

felfogásában a homo duplex két „énje” jól elkülönül egymástól, Bourdieu-nél ezt nem 

állíthatjuk – lásd. Durkheim 2002: 352-362.) 

A habitus fogalmát Bourdieu sokféleképpen határozza meg, ezek a kifejezések – 

természetesen más és más metaforán keresztül, de – mind a habitus sajátos természetére 
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utalnak: „belsővé tett történelem” (histoire incorporée), „belső törvény” (lex insita), 

„egyszerre strukturált és strukturáló struktúra” (structure structurée, structure structurante), 

„objektívvé tett szubjektivitás és szubjektívvé tett objektivitás” (l’objectivation de la 

subjectivité et la subjectivation de l’objectivité), „belsővé tett program” (programme 

incorporé) számítástechnikai értelemben stb. Bourdieu felfogása szerint a habitus egyidejűleg 

tölt be konzerváló és újító szerepet. Az a tény, hogy az azonos társadalmi háttérrel rendelkező 

egyének hasonló fogyasztási, cselekvési stb. mintázatot mutatnak, a szocializáció által 

elsajátított habitusnak köszönhető, amely azonban emellett egyéni „újításoknak” is teret 

enged, a társadalmi háttér alapján nem várt „cselekvésekre” is lehetőséget biztosít.  

A habitus nem csupán cselekedeteikben érhető tetten, hiszen sokkal mélyebb gyökerű: 

testtartásunkba, mozgásunkba is „beépül”, gesztusainkban, nézésünkben is megnyilvánul. A 

habitus e testivé vált formáját hívja Bourdieu hexisnek. Saját habitusa és hexise teszi a 

tehetséges teniszezőt is eredményessé, aki ahelyett, hogy játék közben a labdamenetek állandó 

racionális elemzésével foglalkozna, habitusába (ebben az esetben: a hexisébe) beépült 

megérzéseire, saját intuíciós képességére épít. A habitusnak ugyanis anticipáló szerepe is van, 

fontos szerepet tölt be a jövő előrejelzésében és a váratlan helyzetekre történő megfelelő 

„reakció” kialakításában.
16

 Vagyis az ágens számára ismeretlen helyzetekben is némi 

támpontot nyújt a cselekvéshez. 

 A habitusban gyökerező megérzések, még ha nem is mindig pontosak, gyakran olyan 

esetekben is (többé-kevésbé problémamentesen) működnek, amikor a tudatos kalkulus már 

felmondta a szolgálatot. Természetesen, a teniszjátékos példájára visszatérve, döntések nem 

csak a pillanat hevében születnek: mérkőzés után az edző segítségével a játékosnak a meccsen 

nyújtott teljesítménye kielemezhető, bizonyos játékelemek tudatosíthatók vagy tudatosan 

gyakorolhatók, javíthatók. Hogy mindez a valós életben milyen formát ölt, azt majd írásom 

végén, a cselekvővé válás lehetőségeinek számbavételekor fogom megvizsgálni. Azt 

ugyanakkor elöljáróban megállapíthatjuk, hogy a cselekvések utólagos elemzésének és a 

cselekvési lehetőségek tudatos mérlegelésének elméleti kidolgozásával Bourdieu adós maradt. 

Az egyazon társadalmi osztályba tartozó emberek közös osztályhabituson osztoznak, s 

jóllehet Bourdieu felfogásában a habitus valódi újítások forrása is egyben, mégis, maga az 

osztályhabitus fogalma is arra utal, hogy e mechanizmus (ti. a habitus mint egyszerre 
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 „Az észlelés előtti anticipáció mint afféle, a korábbi tapasztalatokon alapuló gyakorlati indukció 

tulajdonképpen nem a tiszta szubjektumot, az egyetemes transzcendentális tudatot tekintve létezik, hanem – 

játékérzék gyanánt – a habitusból ered” (Bourdieu 2002a: 133, kiemelés az eredetiben – F.Á.). Talán ennek 

köszönhető, hogy a munka világának számos olyan területén, ahol komoly intuíciós és problémaelhárítási 

képességre van szükség, eddig még nem ment végbe a teljes automatizálás és gépesítés (autóbuszvezető, pilóta, 

darukezelő stb.). 
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strukturáló és strukturált struktúra) konzerváló szerepe mind a bourdieu-i elméletben, mind 

pedig a bourdieu-i emberképben nagyságrendekkel nagyobb hangsúlyhoz jut. Az egyének 

habitusa ugyanis – legalábbis Bourdieu felfogása szerint – csak abban a környezetben tud 

problémamentesen működni, amelyben elsajátítása korábban végbement. Ez a tény pedig az 

embereket jelentős mértékben eredeti társadalmi pozíciójukhoz köti. Leibnizt idézve Bourdieu 

is úgy hiszi: „’Cselekvéseink háromnegyedében empirikusak vagyunk’ – amin gyakorlati 

cselekvést értett” (Bourdieu és Wacquant 1992b: 107). 

Bourdieu felfogásában a szocializáció „belevési” az ágensekbe azt a helyzetet, 

amelybe beleszülettek, ez az, amit természetesként fogadnak el. Való igaz, Bourdieu a 

váratlan, a habitus ismeretében nem megmagyarázható cselekvésekre szinte alig fordított 

figyelmet, noha többek között az általa nagyra becsült Goffman vagy az inkább intellektuális 

ellenfélnek számító Garfinkel is értelmes és fontos vállalkozásnak tartotta az egyedi 

vizsgálatát. (A szociálpszichológia perspektívája Bourdieu szociológiájában csak rendkívül 

korlátozott szerepet játszik, noha ez pontosan a szocializáció, vagyis a habitus fogalma 

kapcsán lett volna kívánatos. A szocializáció Bourdieu perspektívájából problémamentes 

módon megy végbe, s szinte mindig meghozza a kívánt eredményt: a körülmények maguktól 

értetődő elfogadását. Bourdieu nem helyez hangsúlyt a félresikerült, kisiklott szocializációs 

folyamatokra, nem beszél „lázadókról” vagy „forradalmárokról”, „deviánsokról” vagy 

„visszahúzódókról”, noha e fogalmak többsége a szocializáció irodalmának egyébként fontos 

részét képezik. A „hasadt habitus” fogalmát is csak viszonylag későn vezeti be, mégpedig 

leginkább csak saját társadalmi helyzetének elemzésére.) 

A habitus egyik legfontosabb szerepe tehát a fennálló társadalmi hierarchia 

továbbörökítésében, reprodukálásában és a fennálló egyenlőtlenségrendszer konzerválásában 

rejlik. Ebben a folyamatban az iskola kiemelt szerepet játszik anélkül, hogy bárki is tudatosan 

erre a szerepre kijelölte volna. Az iskola az a terep, ahol a belépéskor meglévő társadalmi 

távolságok és egyenlőtlenségek – gyakran – tovább nőnek, annak ellenére, hogy éppen 

fordított célt lenne hivatott szolgálni.
17

 

Az iskolában a gyakran figyelmen kívül hagyott társadalmi különbségek 

intézményesült módon képességbeli különbségekké alakulnak át azáltal, hogy a teljesítmény 

mérése objektívként jelenik meg, és erre még intézményes pecsét is kerül, noha jól tudjuk, 
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 A különbségek csökkentését, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását célzó erőfeszítések szükségességét senki 

sem vonja kétségbe, mégis, a speciális, elkülönített osztályok indítása, a hátrányos helyzetűek összegyűjtése egy 

speciális osztályba – ami legalábbis Magyarországon a tanulók etnikai hátterével is összefügg (Berényi, 

Berkovits és Erőss 2008:25) – vagy külön iskolába gyakran a kijelölt céllal ellentétes eredményt ér el, és csak a 

kimutatható társadalmi egyenlőtlenségeket fokozza (Berényi, Berkovits és Erőss 2008:26). 
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hogy az iskolai eredmények a társadalmi helyzettel sokkal erősebben korrelálnak, mint az 

egyéni képességgel, bárhogyan mérjék is ez utóbbit. A többéves tanulási folyamat során a 

hátrányosabb társadalmi háttérrel rendelkező diákokat folyamatosan arra kondicionálják, hogy 

rosszabb osztályzataikat gyenge képességeik és/vagy nem kellő mértékű erőfeszítéseik 

egyenes következményének tekintsék, s ehhez gyakran még a tanárok olyan értékelő 

megjegyzései is társulnak, mint „iskolás”, „könyvszagú”, „semmitmondó”, „lapos” vagy 

„unalmas” (Bourdieu 1978: 82-85), amelyek természetesen a valóságban sokkal inkább a 

hátrányos társadalmi helyzetben legyökerezett habitusnak – és ezen keresztül a tudáshoz és 

tanuláshoz való viszonyulásnak, vagyis végső soron a társadalmi származásnak, 

osztályhovatartozásnak –, semmint az észbeli képességeknek szólnak. Így az alávetettek 

fejében meg sem fordul, hogy az iskola által konzervált rend másmilyen is lehetne, 

ugyanakkor, tegyük hozzá gyorsan, ez sem a tanárokban, sem pedig az uralkodó osztály 

gyerekeiben nem fogalmazódik meg, mivel a konzerváló mechanizmust senki sem ismeri fel 

és teszi láthatóvá. 

A reprodukció nem az uralkodó osztályok tagjai közötti tudatos összeesküvés, hanem 

egy tehetetlenségi mechanizmus fel nem ismert voltának a következménye. Az elnyomás – 

bourdieu-i értelemben – ugyanúgy nagyrészt tudattalanul zajlik, mint az elnyomásnak való 

önalávetés is. Az elnyomás, mint fel nem ismert és meg nem kérdőjelezett mechanizmus, az 

alávetettek „cinkosságát”, tudattalan közreműködését is feltételezi. Maguk az elnyomottak is 

hozzájárulnak – természetesen inkább többé, mint kevésbé tudattalan módon – ahhoz, hogy az 

elnyomás kialakuljon és fennmaradjon. Az alávetettség így nagyrészt továbböröklődik, s 

ebből a helyzetből annál nehezebb szabadulni, mivel ez a tény az alávetettek habitusába, sőt, 

hexisébe is beleépül: a testtartás, a nézés, a járás, a gesztusok, a beszédmód, a dialektus, az 

akcentus stb. mind arról árulkodnak, hogy az alávetettség „külső kényszere” belsővé vált, 

amely nagy valószínűséggel – de mégsem teljes bizonyossággal – ismét továbböröklődik. 

Így válik egy társadalmi osztály – az uralkodók – műveltsége általános műveltséggé, 

egy osztály partikuláris önkifejezési stílusa általános követelménnyé, amelyek partikuláris 

volta fel nem ismert módon az uralkodó osztály tagjainak intézményen – és így az egész 

társadalmon – belüli kiváltságos helyzetét még szilárdabbá teszi. Így válik mindenütt – az 

iskolában, a kulturális vagy materiális javak fogyasztásában – az uralkodó osztályok 

perspektívája és mércéje unverzális perspektívává és mércévé. Ahogyan ezzel kapcsolatban 

Marx és Engels fogalmaz: „valamely kor uralkodó eszméi mindenkor csak az uralkodó 

osztály eszméi voltak” (1983: 55). 
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Az imént elmondottak fényében nem meglepő, hogy az urakodó/alávetett ellentétpár 

kialakulásához és tartóssá válásához Bourdieu szerint az ész univerzalizmusának mítosza is 

hozzájárul. Az imént láthattuk, hogy az iskolában (de nem csak ott) a társadalmi különbségek 

az észbeli, a képességekbeli különbségek köntösét öltik magukra, s ezt azért fontos ismét 

leszögeznünk, mert az ész uralmának legitimitását még a kiváltságos helyzetűek uralmánál is 

kevesebben kérdőjelezik meg.  

Bourdieu szerint e helyzet kialakulása jelentős részben a felvilágosodás 

rációmítoszába belefeledkezett, skolasztikusoknak nevezett gondolkodók tevékenységének 

köszönhető. Közéjük sorolja többek között Jürgen Habermast is, aki társadalmi 

cselekvéselméletének csúcsára a racionális kommunikatív cselekvést emelte, megfeledkezve 

arról, hogy érvelő, racionális kommunikációra – elsősorban gazdasági és iskolázottsági 

okokból kifolyólag – az embereknek csak csekély hányada képes és hajlamos, valamint arról, 

hogy – ahogyan azt már korábban megállapítottuk – a személyközi/kommunikációs 

viszonyok nagy része hatalmi viszony is egyben. Márpedig, ha az „ész”, a racionális 

kommunikáció lehetősége egyenlőtlenül van elosztva a társadalmakon belül és a különböző 

társadalmak között is, akkor ez – mint egyébként az egyenlőtlenség legtöbb formája – a 

dominancia kialakításának potenciális forrásává válik, s így a Habermas által felvázolt 

idillikus, uralommentes kommunikáció helyett – célellentétes következményként – az ész 

nevében gyakorolt uralom valósulhat meg.
18

  

Az ész univerzalitásának feltételezésére épül egyébként a demokratikus politikai 

közélet mítosza is, amely elvben mindenkinek megadja a jogot arra, hogy polgártársaival 

azonos módon nyilvánítson véleményt politikai/közéleti kérdésekben, anélkül, hogy mindenki 

számára biztosítva lennének a képességek és vagyoni lehetőségek arra, hogy valóban éljen is 

e – formálisan létező – jogával. Erre a lehetőségek elvi egyenlősége és a konkrét helyzetekben 

megnyilvánuló egyenlőtlenségek között kialakuló aszimmetriára Bourdieu A közvélemény 

nem létezik (1984b) című írásában hívja fel a figyelmet. A közvélemény-kutatások során 

megfigyelhető, hogy a társadalmi hierarchiában egyre lejjebb haladva a válaszmegtagadók 

aránya egyre magasabb. Bourdieu ezt a jelenséget nagymértékben a társadalmi helyzethez 

kapcsolódó gazdasági és kulturális tényezők hatásának tulajdonította. 

Jól láthattuk, hogy mind az iskolában, mind pedig a demokratikus közéletben való 

részvétel a hátrányos társadalmi helyzetűeket arra kondicionálja, hogy a „téttel bíró 

helyzeteket” (amelyek az iskolával, a politikával, a közélettel kapcsolatosak) mint „nem 
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 „[…] az ész használata a hatalommal való visszaélés lehetőségét is magában foglalja […]” (Bourdieu 2003: 

114). 
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nekünk valót” azonosítsák, s így a fennálló rend nem csak a mindennapokban megfigyelhető 

társadalmi interakciókban, de „a fejekben” is megerősítést nyer. Ily módon – ha szabad Lévi-

Strauss fogalmi distinkcióját eredeti kontextusából kiragadnunk és tágabb értelemben 

használnunk – a „megélt rend” és az „elgondolt rend” (Lévi-Strauss 1958: 347-348) egymást 

erősítő körfolyamattá kapcsolódik össze, az elnyomottak az elnyomást vagy nem ismerik fel, 

vagy legitimnek tartják, s mindez a társadalmi hatalomviszonyok bármiféle jelentősebb 

álalakítására csak rendkívül korlátozott lehetőséget biztosít. 

(Itt jól látszik, hogy Bourdieu az alávetettek „hamis tudatát” feltételezi, amikor 

megállapítja, hogy az elnyomás objektíve létező dolog, amit lehet „fel nem ismerni” vagy 

„nem elnyomásként felismerni”, tehát félreismerni. Ugyanakkor a tudós, vagyis a 

szociológus, vagyis maga Pierre Bourdieu „pontosan látja az igazságot”, s teszi ezt annak 

ellenére, hogy a „hamis tudat” fogalmát skolasztikusnak bélyegezve azt a tudós saját tudósi 

látásmódja kivetítésének tekinti. Bourdieu társadalomelméleti realizmusára egy későbbi 

fejezetben részletesebben is ki fogunk térni.) 

A habitus fogalmának pontosan az lenne a lényege, hogy anélkül adjon magyarázatot 

bizonyos „cselekvések” ismétlődésére, a cselekvések strukturálódására, statisztikai 

szabályszerűségére, hogy a „cselekvőket” magukat gúzsba kötné, viselkedésüket teljességgel 

kiszámíthatóvá tenné, előre meghatározná. Mindenképpen szükség van arra, hogy a 

megfigyelhető „cselekvésstruktúrákra” rámutassunk, de emellett nem szabad szem elől 

tévesztenünk azt a tényt sem, hogy vannak olyan „cselekvések” is, amelyek nem illenek 

semmilyen struktúrába, amelyek váratlanságukkal, előzmény-nélküliségükkel már-már a gide-

i acte gratuit-re emlékeztetnek (Gide 1934). 

A „cselekvések” effajta, a habitus fogalmában testet öltő elgondolása rendkívül találó 

és termékeny (lenne), mert segítségével anélkül ismerhetünk fel bizonyos 

szabályszerűségeket, hogy a megmagyarázhatatlan eseményeket-cselekvéseket 

megpróbálnánk beleerőltetni az általunk kijelölt keretbe, s így azon események-cselekvések 

vizsgálatát, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni, más tudományágak kompetenciakörébe 

tudjuk utalni. 

Noha a habitus bourdieu-i fogalmából logikusan a szociológiailag megmagyarázható 

és meg nem magyarázható „cselekvések” elkülönítése, valamint a társtudományokkal az 

együttműködés szorosabbra vonása következne, a valóságban ennek inkább az ellenkezőjét 

tapasztalhatjuk. S hogy mi ennek az oka? Egyrészt a bourdieu-i szociológiában a habitus 

fogalmának a társadalmi determinizmus felé tolódása miatt a spontán és/vagy meg nem 

magyarázható „cselekvések” háttérbe szorulnak, vizsgálatuk szinte teljesen elsikkad, másrészt 



34 

 

pedig Bourdieu-nek azon törekvése, hogy a különböző társadalomtudományok nemzetközi 

összefogásában a szociológia kitüntetett szerephez jusson, a társtudományok képviselőinek 

körében nem válthatott ki osztatlan lelkesedést. 

Bourdieu felfogását sokan és nem minden alap nélkül bélyegezték deterministának és 

túlzottan leegyszerűsítőnek, egydimenziósnak
19

, a későbbiekben azonban egy egész fejezetet 

fogunk annak a kérdésnek szentelni, hogy ezek a vádak összességükben mégis miért túlzók, 

megalapozatlanok. A tudatos, reflektált, racionális cselekvő hiánya okán joggal merül fel a 

kérdés, hogy vajon beszélhetünk-e valós cselekvéselméletről – amire egyébként A gyakorlati 

észjárás alcíme (A társadalmi cselekvés elméletéről) – is utal, vagy az ágensek passzivitása, 

reaktivitása miatt érdemesebb volna-e inkább valamiféle „történéselméletet” rekonstruálni. Az 

egykori Bourdieu-tanítvány Luc Boltanski által kidolgozott pragmatikus szociológia is 

részben azt veti a bourdieu-i kritikai szociológia szemére, hogy az túlszocializált egyéneket 

feltételez, akik tulajdonképpen soha nem is kerülnek valós döntési helyzetekbe. Márpedig ott, 

ahol a bizonytalanság felszámolásával a döntési helyzet is megszűnik, cselekvés és 

cselekvéselmélet sem képzelhető el (Boltanski 2009a: 44), hiszen – morális alapon álló – 

döntéseket sem kell hozni. A bourdieu-i „cselekvéselmélet” Boltanski-féle bírálatára később 

részletesen is ki fogunk térni. 

Jól látszik, hogy maga Bourdieu is azt az álláspontot képviseli, miszerint a habitus 

nagymértékben újragenerálja a fennálló társadalmi struktúrákat, s emellett az egyéni újítások, 

a nem várt életutak elenyésző kisebbségben vannak, s az elemzés szempontjából legfeljebb 

csak marginális szerephez juthatnak. Ez a bourdieu-i alapállás azonban a „politikai fordulat” 

után némiképp új megvilágításba kerül: a kollektív cselekvésre, a determinisztikus társadalmi 

viszonyokból való kitörésre égető szükség volna, ennek alapfeltétele azonban a 

determinisztikus viszonyok, a társadalmi kötöttségek felismerése és tudatosítása lenne az 

emberekben. A kötöttségek tudatosulását követően a kollektív cselekvésre a habitus „újításért 

felelős” része elvileg lehetőséget biztosítana, még akkor is, ha az az egyéni habitusoknak csak 

kis részét teszi is ki. 

 

                                                 
19

 Ennek eklatáns ellenpéldája Bourdieu iskolaszociologiájának alapgondolata: Bourdieu arra igyekszik felhívni 

a figyelmet, hogy az iskola éppen a habitusok (mindenekelőtt az osztályhabitusok) sokféleségét képtelen 

figyelembe venni, és a partikulárist emeli általános szintre és fogadtatja el mindenkivel az uralkodó osztályok 

habitusát, az uralkodó osztályoknak a tanuláshoz és a tudáshoz fűződő habituális viszonyát várja el a többi 

osztály tagjatól vagy kéri számon rajtuk (lásd például Bourdieu 1978: 98). 
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3.2. A gyakorlatok átfogó gazdaságtana 

 
A habitus fogalmának tárgyalásakor már utaltunk arra, hogy Bourdieu többek között a 

klasszikus közgazdaságtan emberfelfogásával szemben is komoly fenntartásainak adott 

hangot. Ezt azért fontos előrebocsátani, mivel a bourdieu-i cselekvéselmélet megértéséhez a 

közgazdaságtannal folytatott vitájának felvázolása elengedhetetlen. 

A három alapfeltevés, amely a közgazdaságtan klasszikus felfogását Bourdieu számára 

elfogadhatatlanná, valamint az emberi viselkedés megértése vagy – legalább korlátozott – 

előrejelzése szempontjából nagyrészt inadekváttá tette, a következők: 1) a cselekvések teljes 

tudatosságának feltételezése, 2) a döntések racionális voltának feltételezése és 3) a 

racionalitás pusztán utilitárius közgazdasági felfogása (lásd. például Bourdieu 2002a: 132). 

Az 1)-es és 2)-es ponttal szemben Bourdieu úgy véli, az egyének közgazdasági 

értelemben nagyrészt nem racionálisan „cselekszenek”. Ennek magyarázata kettős. Egyrészt a 

tökéletes informáltság állapota – amely a racionális döntéshez szükséges – soha sem érhető el, 

másrészt pedig az emberek gyakran nemhogy nem racionálisan, de nem is (teljesen) tudatosan 

cselekszenek. Márpedig a klasszikus közgazdaságtan szerint a tudatosság szintén a racionális 

cselekvés előfeltétele. 

A tény, hogy a tökéletes informáltság állapota a valóságban csak illúzió lehet, s nem 

több elméleti végpontnál, nem szorul magyarázatra. Az viszont, hogy az emberek nagyrészt 

nem racionálisan, hanem megérzéseik, késztetéseik vagy megszokásaik alapján (pontosabban: 

habitusuknak megfelelő módon, azzal összhangban) „cselekszenek”, már nem ennyire 

magától értetődő. Ennek az a legfőbb oka, hogy egészen addig, amíg komoly nehézségekbe 

nem ütköznek, a lehető legkevesebb energia befektetésével, ha nem is a lehető legjobb, de 

számukra kellőképp megfelelő, optimális „cselekvést” valósítják meg (Bourdieu 1980: 85, 

Pinto 2002: 63). A közgazdaságtanból ismert határhaszon-elmélet itt jól alkalmazható: az 

újabb információ beszerzése vagy a további mérlegelés jelentős többletbefektetést követel 

meg az ágensektől, s az így kivitelezett „cselekvés” által eredményezett többlethasznosság 

várhatóan messze nem állna arányban a befektetett többletenergiával. Ez a döntés 

természetesen nem pontos kalkuláció eredménye: az emberek azért hagyatkoznak a 

habitusuknak megfelelő, abból táplálkozó megérzéseikre, mert ez a gyakorlati tudás általában 

kielégítő és csekély engeriabefektetéssel kamatoztatható. Amíg a nagyrészt reflektálatlan és 

nem tudatos cselekvések – viszonylag – problémamentesen mennek végbe, addig nincs 

szükség racionális mérlegelésre, bár ne felejtsük el, hogy a racionális gondolkodásra sem 

minden társadalmi szereplő egyformán hajlamos; joggal gondolhatjuk, hogy ez is a habitus 
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függvénye: feltételezhetjük, hogy azok, akiktől munkájukban szüntelenül fel-felbukkanó 

újabb és újabb problémák megoldását várják, gyakrabban folyamodnak tudatosan racionális 

mérlegeléshez, mint azok, akik rutin jellegű szellemi vagy fizikai munkát végeznek. 

Korábban már megállapítottuk, hogy nem megalapozott a racionális kommunikációra, 

mérlegelésre való készséget mindenkitől egyforma mértékben elvárni. Ha ezt tesszük, akkor 

ez az uralom uralomként fel nem ismert, vagyis szimbolikus formájának potenciális forrásává 

válhat. 

A 3)-as pont illusztrálására, vagyis hogy az egyén számára a hasznosság, a racionalitás 

nem pusztán anyagi javakban mérhető hasznosságot vagy racionalitást jelent, Bourdieu egy 

kabil paraszt példáját hozza fel. A klasszikus közgazdaságtan szerint az a kabil paraszt, aki 

aratás után drágán vásárol szarvasmarhát, majd miután nem tudja azokat takarmánnyal ellátni, 

azt kényszerűségből még az őszi szántás előtt eladja, irracionálisan cselekszik (Bourdieu 

1978: 393-394, az esetre többek között Némedi Dénes hívja fel a figyelmet – Némedi 2004: 

27-28). Bourdieu itt arra világít rá, hogy a két tranzakció egyenlege a kabil paraszt számára 

összességében korántsem negatív, noha szűken vett gazdasági értelemben nem racionális, 

hiszen valóban vesztett az üzleten. Amennyiben azonban a történetet némiképp szélesebb 

perspektívából szemléljük, látni fogjuk, hogy a szarvasmarha megvásárlásával a kabil paraszt 

a közösségen belül komoly presztízsre tett szert (a szarvasmarhát tartókat ugyanis a faluban 

sokkal többre becsülték, mint azokat, akiknek nem volt szarvasmarhájuk), s ennek 

köszönhetően eladósorba került lányát is jobb családba tudta beházasítani. Márpedig a 

szimbolikus aktus, vagyis a házasságkötés révén a paraszt nem csak szimbolikus 

többlettőkére, de a klasszikus közgazdaságtan számára is értelmezhető módon akár még 

gazdasági többlettőkére is szert tehet (Bourdieu 2000c: 369).  

A doktriner közgazdaságtan azonban nem hajlamos ezeket a viszonyokat figyelembe 

venni. Ahogy Bourdieu fogalmaz, „az ökonomizmus nem képes az elemzéseibe a ’nem 

gazdasági jellegű’ érdek egyetlen formáját sem beilleszteni” (1980: 192), és „nem képes 

elemzéseibe, még kevésbé pedig számításaiba bevonni a kimondottan szimbolikus jellegű 

értéket, amelynek felismerése általában csak azt a célt szolgálja, hogy az érzelmek vagy a 

szenvedély irracionális megnyilvánulására lehessen visszavezetni” (2000c: 361-362). 

Különben is, „a gazdaságelmélet által leírt közgazdaság csak egy sajátos esete a különböző 

ökonómiák birodalmának” (1980: 86). 

Egy másik példa segítségével ugyanennek a jelenségnek egy másik oldalát 

világíthatjuk meg. A kalkulus ugyanis gyakran a megszokásból végzett tevékenység értelmét 

is képes lehet aláásni. Itt tehát a weberi értelemben vett, a racionalitás és irracionalitás határán 
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egyensúlyozó tradicionális cselekvésről beszélünk. „’Ha a paraszt számolna, akkor nem 

vetne’ – tartja a mondás. Ezt feltehetőleg úgy kell értenünk, hogy a munka és a produktuma 

közötti viszony nincs teljesen figyelmen kívül hagyva, de társadalmilag el van fojtva; a 

munka produktivitása ugyanis olyannyira alacsony, hogy a parasztnak nem szabad a 

ráfordított időt számolnia, ha meg akarja őrizni munkája értelmét; vagy ami csak látszólag 

ellentmondás: nincs jobb ötlete, nem tud mást csinálni, mint hogy számolatlanul pazarolja 

saját idejét, hiszen olyan világban él, amelyben csak a rendelkezésre álló idő bőséges, ezzel 

szemben a javak igen szűkösek” (Bourdieu 2000c: 359-360). A kabil parasztok világában a 

munka produktivitása másodlagos a tevékenykedéshez, a szorgalomhoz, a tétlenség 

elkerüléséhez képest. Az archaikus társadalmak nem tesznek különbséget produktív és nem 

produktív munka között. A lényegi ellentét nem a hasznos és a haszontalan, hanem a feladatát 

el nem végző lusta ember és a társadalmilag meghatározott funkciójának megfelelően 

tevékeny ember között feszül (Bourdieu 2000c: 359). 

A Bourdieu által tanulmányozott kabil társadalomban nem csak a közgazdaságtanilag 

elsőre nehezen megragadható, hanem egyenesen a tőke tőkemivoltának leplezésére vagy 

tagadására irányuló törekvések is fontos szerepet játszanak:  

Egy olyan gazdaságban, amely önmagát azáltal definiálja, hogy visszautasítja a ‘gazdasági’ gyakorlatok 

’objektív’ igazságát, azaz a ’nyers érdek’ és az ’egoista’ törvényét, a ‚gazdasági’ tőke csak úgy tud 

működni, ha sikerül elismertetnie magát azáltal, hogy hatékonyságának igazi elvét egy átalakítás 

(reconversion) révén felismerhetetlenné teszi: a szimbolikus tőke a megtagadott tőke, a legitimnek 

elismert, azaz tőkeként fel nem ismert (méconnu) tőke (Bourdieu 1980: 200, idézi Némedi 2004: 27). 

Erre egy másik bourdieu-i példa segítségével világíthatunk rá. 1955 körül egy korábban 

Franciaországban is dolgozó kőműves Algériában munkája végeztével a neki a helyi 

hagyománnyal összhangban felkínált ételt elutasította, és helyette a napi bére mellé az el nem 

fogyasztott étel pénzbeli értékét, vagyis 200 frank plusz pénzt kért. Viselkedéséből botrány 

lett, mégpedig azért, mert 

a befejező étkezés […] a szövetségkötés szimbolikus rítusának tekinthető, amelyre az a szerep hárul, 

hogy egy érdekvezérelt interakciót utólagosan nagyvonalúságon alapuló cserévé alakítson át. […] A 

felkínált étel pénzre történő átválthatóságának kinyilvánítása az egyszerre legjobban és legrosszabbul 

őrzött titkok egyikét fedi fel, mivel azt mindenki féltve őrzi, és megszegi a hallgatás törvényét, amely az 

„önzetlen szándék” (bonne foi) ökonómiája számára a kollektív félreismerést (mauvaise foi) biztosítja 

(Bourdieu 1980: 194-195) 

Az iménti három példa Bourdieu tőkeelméletének ismerete nélkül nem érthető meg. Jól 

látszik, hogy Bourdieu nem csak a gazdasági tőkét tekinti tőkének, de annak kulturális, 

társadalmi és szimbolikus formáit is megkülönbözteti. E tőkefajták átválthatók egymásra, de 

természetesen csak különböző nehézségek árán, szükségszerűen változó sikerrel és mindig 

más és más „árfolyamon”. 
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A kabil paraszt és a kabil kőműves története a bourdieu-i „cselekvéselmélet” 

megértése szempontjából is fontos. Akkor ugyanis, amikor az emberek különböző tőkék 

megszerzésére „törekszenek”
20

, a gazdasági tőkék mellett olyan tőkefajtákat is figyelembe 

vesznek, amelyek közvetlenül pénzre nem válthatók. Sőt, előfordulhat olyan eset is, hogy 

bizonyos emberek egyenesen a gazdasági tőke fontosságának tagadásával kívánnak 

elismerésre, megbecsültségre (s ezáltal társadalmi vagy szimbolikus tőkére) szert tenni – erre 

példa a 19. században kialakuló önálló művészeti mező, amely „a gazdaság alaptörvényének 

megfordítását tette meg saját alaptörvényének” (Bourdieu 2002: 137). Ebből a szempontból 

tehát a klasszikus közgazdaságtan racionális és tudatosan utilitarisztikus emberképe 

meghaladottnak tekinthető, önmagában a társadalmi viszonyok magyarázata szempontjából 

nem kielégítő. Bourdieu ezt a megközelítést egy sokkal tágabb perspektívába ágyazta, amely 

lehetőséget adott a „racionalitás” fogalmának jelentős kiterjesztésére. Míg a kabil ökrösgazda 

cselekedetét korábban egyszerűen pazarlásnak bélyegez(het)ték, a bourdieu-i tőkeelmélet 

alapján nem hogy nem pazarlásról, hanem egyenesen annak ellenkezőjéről: beruházásról 

beszélhetünk. 

Kérdés azonban, hogy ez a beruházás mennyiben tekinthető tudatos cselekvésnek, 

vagy inkább csak alig-alig reflektált cselekvésről (gyakorlatról) van-e inkább szó, s ugyanez a 

kérdés merül fel bármilyen „cselekvés” esetében, amely a tőke egy bizonyos fajtájának 

megszerzésére, felhalmozására vagy egy adott mezőn belül a domináns pozíció megszerzésére 

irányul. 

A gyakorlatok átfogó gazdaságtana kidolgozásának tervével Bourdieu nehéz feladatot 

vállalt magára: egyrészt jelentősen kitágította a tőkeként azonosított erőforrások horizontját, 

másrészt viszont nagyra törő vállalkozása miatt némileg ellentmondásba is került önmagával, 

amennyiben felfogásában így a tudatos és tudattalan „cselekvések” kibogozhatatlan elegyet 

akotnak; az emberek úgy törekszenek minél több tőke megszerzésére és az adott mezőn belüli 

dominancia kialakítására, hogy ennek a törekvésnek csak alig-alig vannak tudatában, eközben 

pedig – paradox módon – „tudattalan stratégiákat” követnek, amelyek – Bourdieu szerint – 

jelentős mértékben habitusukban gyökereznek. 

Jeffrey C. Alexander amellett érvel, hogy a „tudattalan stratégia” egyszerű oximoron 

(Alexander 2000: 77-90). A „tudattalan stratégia”, amely nagyrészt tudattalanul működik 

közre az egyéni cselekvések irányításában, Jeffrey Alexander álláspontja szerint a bourdieu-i 

hozzáállás bizonytalan kettősségét, a tudatos és a tudattalan cselekvőt feltételező elméletek 

                                                 
20

 Az idézőjellel itt arra utalunk, hogy a szó konkrét értelmében nincs szó tudatos törekvésről, ehelyett pontosabb 

valamifélre habituálisan meghatározott, diffúz célraorientáltságról beszélni. 
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összebékítésének kudarcát tükrözi. Szerinte magyarázataiban Bourdieu állandóan az objektív 

meghatározók, a cselekvéseket determináló, gúzsba kötő társadalmi tényezők felé „csúszik el” 

(Alexander 2000: 83). Bár más esetekben jelentésükben terhelt fogalmak helyett Bourdieu 

hajlandó volt újakat keresni (lásd. például az előző alfejezetben: habitus az „habitude” 

[szokás] és a következőben az illusio terminus használatát az „illusion” [illúzió] helyett), 

mégis többek között a stratégia (stratégie) szó használatához kimondottan ragaszkodik. A 

közgazdaságtani fogalmak átemelése, majd más értelmű használata kimondottan gyakori 

eljárás Bourdieu-nél: a profit, a tőke vagy a piac fogalmai is a közgazdaságtan szókincséből 

kerültek át (Boyer 2003: 77), bár ez önmagában nem ad okot arra, hogy Bourdieu-t 

ökonomizmussal vádoljuk, hiszen a kérdéses fogalmak szisztematikus újraértelmezésére 

törekszik, amely törekvés maga egyébként része a bizonyos fogalmak legitim meghatározása 

körüli harcnak. 

 

3.3. Cselekvés helyett gyakorlat, érdek helyett illusio 
 

A korábbiakban a cselekvés szó használatakor legtöbbször idézőjelet használtam, mégpedig 

tudatosan. Cselekvések helyett ugyanis Bourdieu szinte mindig gyakorlatokról beszél; ez a 

szóhasználat valószínűleg még strukturalista antropológusi korszakából és a marxista 

társadalomszemlélet iránti tagadhatatlan rokonszenvéből származik. Bourdieu-ről szóló 

monográfiájában Pierre Mounier (2001) – nem ok nélkül – egy egész fejezetet szentel annak 

bizonyítására, hogy Marx és a marxisták milyen jelentős hatást gyakoroltak Bourdieu 

szociológiájára. Ezek a hatások összefoglalva az alábbiakban érhetők tetten (Mounier itt 

Jeffrey C. Alexanderre támaszkodik): 1. a habitusban sokkal inkább a társadalmi 

determinizmus, mint az újításra való hajlam dominál; 2. Bourdieu társadalomszemlélete szinte 

egysíkú, mindenhol állandó harcot lát (a mezők legfőbb mozgatója például a domináns 

pozíciók megszerzéséért folyó küzdelem); 3. a gyakorlat fogalma arra utal, hogy az emberek 

cselekvéseit szinte teljes mértékben a körülmények határozzák meg, ők pedig nem képesek 

reflektálni saját helyzetükre (Mounier 2001: 198)
21

. 

                                                 
21

 Mikor Bourdieu-t egy rajongója megkérdezte, hogy marxista-e, válaszában jól érzékelhető módon juttatta 

kifejezésre a marxista bélyegtől való szabadulás igényét: „Igen, egy kicsit, mint mindenki” (Carles: 2001). A 

marxizmus kérdéséről többek között a Méditations pascaliennes előszavában is elutasítóan beszél: „Régóta 

szokásommá lett, hogy mindig, mikor – általában rossz szándékkal – Marxhoz fűződő viszonyomról kérdeztek, 

azt feleljem, hogy mindent összevéve, és ha már mindenképpen állnom kell valahova, akkor leginkább Pascal 

követőjének tekintem magam” (Bourdieu 2003: 10). 
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A cselekvés szó (és bár ez közhelynek tűnik, mégis fontos leszögezni) vitathatatlanul a 

cselekvő tudatosságát feltételezi. Ez a feltétel azonban, mint azt már láttuk, a bourdieu-i 

elméletben csak korlátozottan, illetve változó mértékben teljesül. Bourdieu felfogásában a 

cselekvők jelentős részben belsővé tett külső kényszerek kényszerítő hatása alatt és ugyancsak 

jelentős részben nem tudatosan cselekszenek. (Bourdieu mezőelméletében a stratégia szót is 

ebben a korlátozott értelemben és éppen ezért nemritkán idézőjelben használja.
22

)  

Abban viszont, hogy mekkora tudatosságot tulajdonít az ágenseknek, nem teljesen 

következetes. Többen (például Addi 2001, Addira támaszkodva Némedi 2004 és Hadas 2002) 

is amellett érveltek, hogy Bourdieu a modern társadalmakat a tradicionális társadalmakból, 

korábbi antropológiai kutatásaiból kiindulva próbálja megragadni, és hogy „a modern 

társadalmat a tradicionális társadalom logikájának veti alá” (Addi 2001: 957). Hadas szerint 

Bourdieu a nemek közötti viszonyok megragadása céljából egészen a kabil társadalomra 

kidolgozott bináris strukturalista felfogásához nyúl vissza, vagyis „a kabil társadalom anyagi 

és szimbolikus univerzumának, azaz mindennapi gyakorlatainak és teljes kozmológiájának 

nemi alapon strukturált, s ábra segítségével is szemléltetett leírását” hívja segítségül (Hadas 

2002: 179). 

Anthony King még ennél is tovább megy, amikor azt sugallja, hogy Bourdieu a 

modernitás „cselekvőivel” szemben paradox módon éppen a tradicionális társadalmak tagjai 

esetében fedezi fel a szabályokhoz, elvárásokhoz történő kreatív igazodás, a helyzetek virtuóz 

és interszubjektív értelmezésének, valamint determinálatlanságának jeleit. Vagyis 

komplexitás, kreativitás, virtuozitás tekintetében nem egyeszerűen egyenlőségjelet tesz 

tradicionális és modern világ közé, hanem bizonyos jelek alapján úgy tűnik, a modernitás 

ágenseivel szemben éppen a tradicionális társadalmak cselekvőit ruházza fel 

többletkompetenciákkal. Ahogyan Anthony King (2000) írja az Esquisse d’une théorie de la 

pratique (Bourdieu 2000c) első oldalaira hivatkozva: 

A gyakorlatok bourdieu-i elmélete a társadalmi viszonyokkal kapcsolatos kölcsönös egyezkedésre hívja 

fel a figyelmet az egyének között. A társadalmi élet nem egyenlő egyfajta szinkronikus térképpel vagy 

rendszerrel, amely rákényszeríti magát az egyénre, hanem az az egyének közötti gyakorlati és 

egyezkedésen alapuló interakciókat jelenti (King 2000 : 422). 

 

A tradicionális társadalmak vizsgálatakor Bourdieu nagy hangsúlyt helyezett a „becsület” 

kérdésének és a becsület kollektív, családi vagy közösségi jellegének vizsgálatára. Bourdieu 

egy olyan esetet ír le, amikor egy köztiszteletben álló kabil ember által épített fal köveit egy 

                                                 
22

 „[…] a társadalmi ágensek ’stratégiáit’ csak igen ritkán határozza meg valódi stratégiai szándék” (Bourdieu 

2002a: 134, idézőjelek az eredetiben – F.Á.). 
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amahbul, vagyis egy mindenki által becstelennek tekintett, megvetett ember ellopja, hogy 

azokat a saját maga által építendő falhoz építőanyagként felhasználja. 

A köztiszteletben álló ember saját költségén újjáépíti a lebontott falat, majd elmegy az 

amahbul bátyjához, hogy szóvá tegye az esetet. A testvér azt hiszi, hogy a megkárosított 

büntetést kér tőle a tettesre, a maga számára pedig kártérítést követel, ekkor azonban a 

megkárosított dühbe jön, és közli, mindössze azt kívánja, hogy a testvér tudassa az 

amahbullal, hogy helytelenül cselekedett. Egy amahbultól ugyanis ő maga nem fogadhat el 

kártérítést, hiszen ez azt jelentené, hogy kapcsolatba kerül vele, márpedig ezt egy 

köztiszteletben álló kabil nem engedheti meg magának. Azzal, hogy felkereste az amahbul 

testvérét, mindössze informálisan és közvetett módon szeretett volna a tettesre nyomást 

gyakorolni. 

Mikor szembesült fala lerombolásával, a köztiszteletben álló kabil előtt több lehetőség 

is nyitva állt: 1. nem tesz semmit, „lenyeli a békát”; 2. úgy gondolja, saját megingathatatlan 

tisztességén, becsületén még az sem ejthet csorbát, ha kapcsolatba kerül egy amahbullal, 

elmegy hozzá, és büntetésből jól megveri; 3. egyszerűen visszalopja a köveket – azonban ha 

ez kitudódik, saját jó hírnevét sodorja veszélybe, hiszen becsületes kabil ilyet nem tesz (King 

2000: 429-430). Ő azonban, figyelembe véve a lehetséges cselekedeteket és azok várható 

kollektív megítélését, egy negyedik lehetőséget választott. 

 Ez a fajta cselekvői virtuozitás, amiről a köztiszteletben álló kabil tanúságot tett, a 

lehetséges lépések és következmények számba vétele, valamint annak anticipálása, hogy a 

másik fél vagy a közösség más tagjai hogyan fogják az adott cselekvését értelmezni, idővel 

eltűnik a bourdieu-i leírásokból, és a hangsúly a gyakorlatokra és a habitus prekondicionáló 

szerepére helyeződik át.  

A gyakorlat szó gyakori használatát többek között Bourdieu fokozódó 

„antiracionalizmusa” (az ész mindenhatóságába vetett hit tudatos elutasítása értelmében) is 

indokolja, amelynek hátterében az az általam korábban már említett feltételezés húzódik meg, 

miszerint nem várhatunk mindenkitől mindig tudatos és racionális cselekvést, arra az emberek 

csak többé-kevésbé kivételes esetekben és – osztályhelyzettől, tőkékkel való ellátottságuktól 

stb. függően – eltérő mértékben hajlamosak. Ahogyan azt korábban már láttuk, Bourdieu 

mind a szimbolikus interakcionizmus és az etnometodológia képviselőinek szubjektivizmusát, 

mind pedig a strukturalisták és marxisták objektivizmusát – önmagukban – elégtelen 

megközelítésnek tekintette. Ugyanígy elutasította Habermas cselekvéselméleti modelljét is, 

amelynek „csúcsán” az univerzális racionalitás, az érvet érv ellen szegező racionális vita áll 

(Chauviré-Fontaine 2003: 37). 
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 Ha elfogadjuk Bourdieu-nek azon megállapítását, amely szerint az egyének 

cselekvései csak korlátozottan tudatosak, reflektáltak vagy racionálisak, kénytelenek vagyunk 

a racionális döntéselmélet két alapfogalmát, a tudatos stratégia és az érdek fogalmait is 

elvetnünk, mivel azok a tudatosságot és a racionalitást egyaránt (elő)feltételezik.
23

 Ezek 

helyett Bourdieu részben a legfeljebb csak részben tudatos stratégia, illetve a latin gyökerű 

illusio fogalmát használja – mégpedig következetesen a francia alak, az illusion helyett –, 

amely a játék latin megnevezésére, a ludusra is utal. 

A illusio tehát itt játékba vetett hitet jelent, azt, hogy azok, akik egy bizonyos 

mezőben
24

 ténykednek vagy gyakorlatokat végeznek (itt az elmélet sajátos megfontolásaiból 

adódóan nem teljesen világos, hogy milyen igét is lenne kívánatos a „cselekszenek” helyett 

alkalmazni), a versengés tétjét elismerik, és egyetértenek abban, hogy milyen tőkék 

használata tekinthető legitimnek a versenyben. 

Korábbi példánkra visszatérve nem kétséges, hogy minden teniszversenyző osztozik 

abban a meggyőződésben, hogy a legfőbb cél a versenyeken a minél jobb eredmény elérése, s 

mindannyian komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb és 

legrangosabb tenisztornát nyerjék meg. Emellett egyetértenek a szabályokban, elismerik a 

bíró döntési jogát vitás helyzetekben stb. Az, aki nem teniszezik, ezeket a szabályokat és 

célokat szükségszerűen nem tartja fontosnak, a teniszversenyzőkkel nem osztozik a 

mezőspecifikus illusióban, s nem kizárt, hogy egyszer csak így kiált fel: „Nem értem, ezek 

miért rohangásznak itt és püfölik ütővel a labdát, ennek a sportnak semmi értelme!” Ez a 

felkiáltás – amely első hallásra cinikusnak tűnhet – azt jelzi, hogy a kívülálló számára a tenisz 

nem éri meg a fáradságot, mivel ő a teniszversenyzők mezejének határán kívül helyezkedik 

el, számára a tétek és a megszerezető jutalmak nem fontosak. 

Természetesen a teniszversenyző erőfeszítései mögött most sem érdemes teljes 

tudatosságot és gazdasági racionalitást feltételezni. A dominancia kialakítására nem puszta 

számításból, hanem azért törekszik, mert a mező, amelybe belépett, őt erre kondicionálja. A 

játékba vetett hit hiánya ugyanis a mezőtagsággal alapvetően összeegyeztethetetlen, így a 
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 „A racionális cselekvéselmélet híveinek elképzelése, miszerint az emberi viselkedést a józan számítás 

irányítja, nem kevésbé abszurd […], mint az, hogy néhány Newton előtti gondolkodó szerint a bolygók rendezett 

mozgását az előrelátó égi kormányosnak, az angelus rectornak köszönhetjük” (2002a: 192, kiemelés az 

eredetiben – F. Á.) 
24

 A mező bourdieu-i fogalmára később, az autonóm tudományos mező elemzésekor még röviden visszatérünk. 
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játékos az illusio esetleges elvesztésével szükségszerűen az adott mezőből is kénytelen lenne 

kilépni.
25

 

 A bourdieu-i „cselekvéselmélet” és emberfelfogás középpontjában a gyakorlati logika 

(logique pratique) és a gyakorlati érzék (sens pratique) áll. Ezzel állítja szembe Bourdieu a 

skolasztikus nézőpontot, amely a cselekvéseket kívülről és felülről vizsgálja (s így próbálja 

meg azokat értelmezni), és amely az elhangzott mondatokat szavaikra bontja, a szavakat 

pedig minden lehetséges jelentés szempontjából megvizsgálja. A skolasztikus nézőpontot 

Bourdieu mesterségesen konstruáltnak, az emberek gyakorlataitól elrugaszkodottnak véli: 

a skolasztikus nézőpont, amennyiben a gyakorlati szükségletek felfüggesztését feltételező logikával 

párosul, és a gyakorlati gondolkodásmódnak ellentmondó megkonstruált gondolkodási eszközöket 

használ (játékelmélet, valószínűségelmélet), egyszerűen megsemmisítheti tárgyát vagy puszta 

artefaktumokat hozhat létre, amikor kritikátlanul alkalmazzák olyan gyakorlatok megértésére, amelyeket 

egy egészen más szemlélet határoz meg (2002a: 189). 

Bourdieu szerint ez az attitűd figyelhető meg többek között Noam Chomsky esetében, aki a 

beszélők vizsgálatakor úgy tesz, mintha ők is nyelvészek volnának, és a nyelv spontán 

használóiként maguk is a nyelv professzionális elemzőinek tudatosságával rendelkeznének, 

illetve Lévi-Strauss-nál, aki pedig metadiskurzusokba bonyolódik: nem maguk a dolgok, 

hanem a dolgokról szóló diskurzus foglalkoztatja. Mikor a diskurzusok helyett a 

metadiskurzusokat, a gyakorlatok helyett pedig a metagyakorlatokat elemezzük, a 

skolasztikus téveszme (scholastic fallacy) kerít bennünket hatalmába (2002a: 189). 

Bourdieu megközelítésében nem a gyakorlatokról alkotott elméleti konstrukciók a 

fontosak, hanem, ha tetszik, a gyakorlat gyakorlata számít: a gyakorlatokat gyakorlati 

megvalósulásuk során kell vizsgálni, az adott helyzetben érvényesülő logikáját kell megérteni.  

Bourdieu cselekvéselmélet helyett a gyakorlatok elméletéről beszél, ami többek között 

azt is implikálja, hogy nem a tudós által (esetleg részben önkényesen) konstruált elméletek 

segítségével kell felfognunk és elemeznünk a gyakorlatokat, hanem lehetőleg az indukció 

módszerére támaszkodva, magukból a tudós által tapasztalt gyakorlatokból kell kiindulni a 

cselekvéselmélet vagy Bourdieu terminus technicusával élve: a gyakorlatok elméletének 

kidolgozásakor.
26
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 Kifejtés helyett most csak megemlítjük, hogy akadhatnak olyanok is, akik az adott mező ágenseire általánosan 

jellemző illusio elvesztése után is – cinikusan – annak meglétét színlelik, hogy a mezőből való kényszerű 

kilépést valamilyen okból kifolyólag elkerülhessék. 
26

 Ez a descartes-i radikális kétellyel (doute radical) cseng össze: veszélyes saját reflektálatlan (tudósi) 

konstrukcióinkba a valóságot belekényszeríteni. Az, hogy egy gyakorlat milyen jelentéssel vagy értelemmel bír, 

mindig az adott kontextus – társadalom, mező – függvénye, ezért a gyakorlatok és pozíciók teljes 

viszonyrendszerét fel kell tárni ahhoz, hogy az etnocentrikus tudósi szemléletből adódó félreért(elmez)éseket ki 

tudjuk küszöbölni.  
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Természetesen a hatékony elemzés azt is jelenti, hogy a tudós nem vesz mindent 

készpénznek, amit az általa megfigyeltektől hall. Az adott helyzeteknek a megfigyeltek és a 

tudós által tudományos eszközök alkalmazása révén előállított értelmezéseit egységben kell 

kezelni, de eközben mindkettőtől bizonyos távolságot kell tartani (Bourdieu 1980: 46). A 

társadalmi valóság önmagában sem a gyakorlatokat végzők beszámolóival, sem pedig a 

tudósok társadalmivilág-konstrukcióival nem azonos, de e kettő ötvözésével hatékonyan 

megragadható. A gyakorlatokat végzők szubjektivista beszámolói és a társadalomtudós 

objektivista elemzésének egysége ragadja meg a legpontosabban a társadalmi valóságot. 

Mindez természetesen leginkább csak elméletben igaz, hiszen nagyon úgy tűnik, a 

strukturalista antropológia „rossz reflexeitől” maga Bourdieu sem tudott teljes mértékben 

megszabadulni. Mezőelméletében a mezők is homológ struktúrákat alkotnak, továbbá az 

általa a cselekvéssel szemben preferált gyakorlat szó is strukturalista (és marxista) 

ihletettségre utal, hiszen míg a cselekvés akár egyéni preferenciarendszerekből kiinduló 

individuális mérlegelésen is alapulhat, és cselekvő nélkül elképzelhetetlen, addig a 

gyakorlatok esetében az lehet az ember megalapozott benyomása, hogy azok szükségképpen 

valamiféle rendszert, struktúrát alkotnak, amely struktúra az egyéni gyakorlatok révén válik 

láthatóvá, megragadhatóvá. A társadalmilag nagyrészt meghatározott gyakorlatok 

rendszere/struktúrája „magába szippantja” az egyént, és rákényszeríti saját logikáját: az 

egyéni gyakorlatok nagyrészt egy mögöttes struktúra epifenoménjeiként jelennek meg.  

Jóllehet a deklaráció szintjén Bourdieu nem csak a racionális döntéselmélettel, hanem 

a marxizmusnak és a Lévi-Strauss-i strukturalista antropológiának általa tulajdonított 

determinizmusával, reduktív hajlamával és objektivizmusával is szembehelyezkedik
27

, 

szociológiájában e két elméleti végponttól korántsem tart egyenlő távolságot; szociológiai 

észjárásában számos marxi és Lévi-Strauss-i elem tetten érhető: gondoljunk például 

mezőelméletére, amely a mezők között megfigyelhető strukturális homológiára épül, vagy az 

emberi test és mozgás iránti érdeklődésére, amely a habitus vagy még inkább a hexis 

fogalmában is visszatükröződik.
28

 

Bourdieu nagyrészt azért szakított az antropológiával, mert a strukturalista 

antropológia elemzési kereteit túlságosan rugalmatlannak és „felülről konstruáltnak” találta: 

                                                 
27

 A strukturalistákkal folytatott vitájában Bourdieu ismét némileg leegyszerűsíti ellenfelei felfogását. Alexander 

felhívja a figyelmet arra, hogy Lévi-Strauss és a neostrukturalisták nagyrészt maguk is tisztában vannak azzal, 

hogy a normatív struktúra által „előírt” cselekvések és azok empirikusan megfigyelhető megvalósulásai nem 

teljesen fedik át egymást (Alexander 2000: 35). 
28

Bourdieu-nek az emberi test iránti tudományos érdeklődése nem csak Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss, 

hanem minden kétséget kizáróan Michel Foucault munkásságának is köszönhető. 
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A társadalomtudós által felvázolt struktúra és az emberek megfigyelhető cselekvése a gyakorlatban 

ugyanis nem mindig esik egybe. Az a felismerés, hogy a primitív társadalmakban az emberek a 

valóságban nem mindig követik az előírt házasodási szabályokat, valamint hogy a marxista 

osztálydeterminizmus nem képes a nem várt cselekvési mintázatokat magyarázni, Bourdieu-t olyan 

fogalom megalkotására ösztönözte, amely egyszerre tükrözi a társadalmi kötöttségeket és ruházza fel az 

embert egyéni cselekvési szabadsággal. Ez a fogalom a habitus (Fáber 2005: 8-9). 

A gyakorlat bourdieu-i fogalma tehát nem abban az értelemben célra orientált, teleologikus, 

ahogyan a klasszikus közgazdaságtan és a racionális döntéselméletek vagy 

cselekvéselméletek cselekvésfogalma, nem az opus operatumon, hanem a modus operandin 

van a hangsúly, a bourdieu-i szociológia számára nem a kivitelezett, megvalósult cselekvés, 

hanem a gyakorlat a maga folyamatában érdekes (Mounier 2001: 31-32). 

 

3.4. Bourdieu „cselekvéselmélete” mint a szociológiai diszciplína 

körvonalazásának eszköze 
 

 A Pierre Bourdieu által kidolgozott társadalom- és cselekvéselméletnek fontos 

elméleti és politikai igénye, hogy az embereket komoly erőfeszítésekre sarkallja, éppen arra 

buzdítja őket, amire még az elmélet alapján is kicsi az esély: a változtatásra, arra, hogy 

kíséreljék meg saját társadalmi kötöttségeiket magukról minél nagyobb mértékben lerázni, 

már-már próbálják meg saját árnyékukat átugrani. Hogy ez nem lehetetlen vállalkozás, arra 

Bourdieu maga a példa; ahhoz, hogy egy dél-franciaországi falusi kispolgári családból a 

francia értelmiségi és tudományos mező emblematikus figurájává válhasson, habitusának 

komoly változásokon kellett keresztülmennie, még a párizsi értelmiségi körökben idegenül 

csengő béarni akcentust is a standardként elismert párizsi akcentusra kellett „cserélnie” (erre 

röviden még később visszatérünk). 

Mivel a hétköznapi emberek az elleplező mechanizmusokat maguktól nem képesek 

felismerni, leleplezni, a politikai folyamatokba már csak az újságírók kapuőrző (gatekeepers) 

szerepe miatt sem képesek belelátni, a felvilágosítás feladata a szociológusra hárul, aki 

egyrészt birtokában van annak a specifikus tudásnak, amellyel csak a szociológusok 

rendelkeznek (a tudós és az egyszerű cselekvő vagy ágens között húzódó episztemológiai 

szakadék kérdésére később fogok még utalni), másrészt pedig, mivel a szociológus a 

politikában ideális esetben nem politikusként vesz részt, ezért állásfoglalása nem függ a 

politikai mezőn belüli tétektől, érdekharcoktól. (Természetesen a tudományos mező szereplői 

sem feltétlenül „jobbak” vagy „etikusabbak” a többi mező szereplőinél, hiszen az ágensek ott 

is ádáz harcot vívnak egymással, olykor pedig kimondottan nemtelen eszközökkel teszik ezt. 

A tudományos mező és a többi mező közötti aszimmetria az ideális esetben zárt tudományos 
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mező sajátos működési módjában és produktumaiban érhető tetten – a következő fejezetben 

ezt a kérdést részletesebben is megvizsgáljuk). 

Bourdieu egész karrierje során elsődleges fontosságúnak tartotta, hogy a rokon 

tudományoktól és egyes szociológiai irányzatoktól magát és az általa képviselt szociológiai 

felfogást elhatárolja, ebben az értelemben nagymértékben illeszkedik a szociológia Durkheim 

által képviselt programjába: a szociológiát „körbe kell keríteni”, jól el kell határolni más 

tudományoktól (elsősorban a biológiától és a pszichológiától), meg kell jelölni sajátos tárgyát, 

célját, módszertanát (Némedi 2005: 38).
29

 Ebben a küldetésben a bourdieu-i 

„cselekvéselmélet” is komoly szerepet vállal: nem csak tudományos, de „tudománypolitikai” 

törekvései is vannak. 

A Bourdieu által leginkább ostorozott tudományok egyike a közgazdaságtan, annak is 

elsősorban klasszikus utilitarisztikus felfogása, amely azt feltételezi, hogy az emberek 

tudatosan, racionálisan és egyedül az anyagi haszonszerzés szem előtt tartásával 

cselekszenek. Bourdieu mindhárom feltételezést alaptalannak találta: mivel szerinte a 

cselekvések nagyrészt nem is tudatosak, közgazdasági értelemben per definitionem 

racionálisak sem lehetnek. Korábban már rámutattunk arra, hogy saját tőkeelméletét is a tőke 

közgazdasági felfogásával vitatkozva alkotta meg.  

A közgazdaságtan törvényei csak a gazdasághoz szorosan kapcsolódó mezőkben 

(bankok, tőzsde stb.) működnek zökkenőmentesen, de még ezekben a mezőkben sem képesek 

minden cselekvést megmagyarázni vagy előre jelezni. Bourdieu álláspontja szerint a tőke 

gazdasági felfogása a társadalmi élet egyéb területein indokolatlanul leegyszerűsítő, nem ad 

lehetőséget számos olyan jelenség magyarázatára (például a japán kamikazék önfeláldozó 

cselekedeteire, vagy az általam korábban már említett, szarvasmarhát vásárló kabil paraszt 

viselkedésére), amelyek nem a gazdasági racionalitáson alapulnak (vagy amelyek végül a 

gazdasági racionalitás szemszögéből is megérthetők, de csak amennyiben hosszabb – a 

szarvasmarha megvásárlásától a lánygyermek előnyös kiházasításáig tartó periódust – 

vizsgálunk). Bourdieu több fogalmat is átemelt a közgazdaságtanból, de azokat – tüntetőleg – 

az eredetitől teljesen eltérő értelemben használta. Ilyen például a capital (tőke, kibővített 

értelemben), az intérêt (érdek helyett érdekeltség értelemben), a rationalité (racionalitás, 

szintén kibővített értelemben) vagy a stratégie (stratégia, a közgazdaságtannal ellentétben 

nagyrészt tudattalan, Bourdieu felfogása szerint mélyen a habitusban gyökerezik). Szemében 

                                                 
29

 Michel Offerlé a Durkheim és Bourdieu által közel nyolcvan év különbséggel alapított két folyóirat, az Année 

sociologique és az Actes de la recherche en sciences sociales közötti párhuzamot hangsúlyozza abból a 

szempontból, hogy a szociológia mint tudomány határainak kijelölésében mindkettő rendkívül fontos szerepet 

játszott (Offerlé 1999: 39). 
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a közgazdaságtan alapvetései nem többek hipotéziseknél, melyeket a szociológia már 

megcáfolt. 

A másik fontos demarkációs vonal a szociológia és a filozófia között húzódik. 

Bourdieu maga is filozófia szakon szerzett egyetemi diplomát, s szociológiai (vagy korábbi 

antropológiai-etnológiai) műveiből is kitűnik, hogy elmélyült filozófiai ismeretekkel 

rendelkezik. A probléma azonban az, hogy – véleménye szerint – a filozófia jegyében 

megfogalmazott állítások nem többek elméleti spekulációknál. Bourdieu, az általam már 

hivatkozott totális tudomány jegyében, az elmélet és gyakorlat szerves összekapcsolásának 

fontosságát hangsúlyozta. Felfogása szerint a filozófus általában nem képes és/vagy hajlandó 

saját társadalmi beágyazottságával számolni, arra reflektálni, holott ez nem kis mértékben 

meghatározza gondolkodását, az általa művelt filozófia milyenségét. A szociológiának 

rendelkezésére állnak azok a sajátos eszközök, amelyek segítségével a filozófiát és művelőit 

elemzés alá tudja vonni (a kortárs francia filozófiai mező szociológiai elemzésére például 

Louis Pinto [2007] tesz kísérletet). 

Durkheimmel szemben a pszichológia és a szociológia kapcsolatával – tudomásom 

szerint – Bourdieu nem foglalkozott. Noha a habitus fogalma a szocializáció kérdésétől nem 

elválasztható, a habitus elsajátításának – (szociál)pszichológiai – folyamatát részleteiben nem 

vizsgálja, az azonos osztályok tagjainak habitusát tulajdonképpen adottnak és többé-kevésbé 

egylényegűnek – és mint arra az első fejezetben utaltam, indokolatlanul problémamentesnek – 

tekinti. 

Durkheimhez hasonlóan – és Weberrel szemben – Bourdieu is az egzakt statisztikai 

(és modern adatelemzési) módszerekben kereste az érvényes szociológiai állítások gyökerét, 

azonban Durkheimhez képest kétségtelenül jelentős előrelépést tett. Durkheim ugyanis – a 

módszertani holizmus jegyében – az egyének szintjét (mikroszint) teljességgel kiiktatva 

vizsgálódásaiból, makroszintű eseményeket magyarázott makroszintű adatokkal. Alapvetően 

Bourdieu is ezt teszi, de igyekszik pótolni azt a hiányosságot, amelyet Durkheimnél a 

mikroszint teljes kikapcsolása eredményezett, rámutatva arra a mechanizmusra, amely a 

makroszinten összegződő cselekvések és azok makroszintű magyarázatai között közvetítenek: 

ez a mechanizmus a habitus. 

Bár Bourdieu sosem rejtette véka alá, hogy álláspontja szerint a szociológiának 

társtudományaival szemben van egy komoly előnye, mégpedig a reflexivitás – lásd. például A 

tudomány tudománya és a reflexivitás (2005) című könyvét –, s noha az általa szorgalmazott 

nemzetközi társadalomtudományos összefogást – többé vagy kevésbé explicit módon – a 

szociológia ernyője alatt képzelte megvalósítani, mégsem állította, hogy a szociológia „az 
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egyedül üdvözítő tan” volna. A reflexió jegyében a szociológustól elvárható, hogy ténykedése 

közben ne csak vizsgálata tárgyára koncentráljon, hanem saját tevékenységét is tudatosan és 

folyamatosan elemzés alá vonja, mellőzze tudattalan, körvonalazatlan fogalmak, konstrukciók 

és előfeltevések használatát, valamint saját társadalmi beágyazottságával és habitusával is 

számolni tudjon. A szociológiát lehet és kell is szociológiai eszközökkel vizsgálni, Bourdieu 

szerint azonban a szociológusi gyakorlat vizsgálatához nincs szükség külön 

tudományszociológiára, hiszen ezt a feladatot a reflexív szociológiának magának kell ellátnia, 

mégpedig nem utólag, mintegy retrospektíve, azt kutatva, hogy a vizsgálat vagy az elemzés 

során mit rontott el, hanem a szociológia művelése közben szüntelenül, a szociológia 

művelésének folyamatában, annak szerves részeként (lásd. 7. lábjegyzet). 

Bourdieu, elsősorban a 90-es évek közepétől fogva, szükségesnek tartotta 

hangsúlyozni, hogy a világ komplexitásának megragadására a korábbi értelmiségi vagy 

tudományos eszközök már nem alkalmasak, a Franciaországban Sartre vagy Foucault által 

megtestesített elkötelezett vagy másképpen szerepvállaló értelmiségi („intellectuel engagé”) 

felett eljárt az idő, az egyéni szerepvállalás helyett fókuszált csoportos munkára és fellépésre 

van szükség, a különböző országok különböző társadalomtudományokat művelő tudósait 

(szociológusokat, antropológusokat, közgazdászokat, pszichológusokat, szociál-

pszichológusokat) hálózatba kell szervezni. A globalizáció korában a társadalmi folyamatok 

feltárására irányuló kutatásoknak a nemzetköziség és a tudományos több lábon állás 

(multidiszciplinaritás) előnyeit szükséges ötvözniük. Bourdieu tehát sosem volt híve annak a 

törekvésnek, hogy a szociológia és társtudományai egyetlen közös tudományban oldódjanak 

fel, legfőbb elérendő célnak sokkal inkább az egymástól jól megkülönböztethető tudományok 

széleskörű összefogását és együttes fellépését tekintette – bár ezt az összefogást, úgy tűnik, 

leginkább a szociológia égisze alatt képzelte el. 

A fejezet címére visszatérve, amely az itt felvázolt bourdieu-i elmélet kulcskérdésére 

utal, összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a „cselekvéselmélet” fogalma Bourdieu 

elméletének leírására a 90-es évek, vagyis az ún. „politikai fordulat” előtt csak korlátozottan 

alkalmas, hiszen Bourdieu-nél szinte sohasem cselekvésről, hanem inkább gyakorlatról van 

szó, amelyet az osztályhabitus, másképpen: az egyének habitusának „kollektív, közös része” 

gúzsba köt; tudatos, végiggondolt vagy külső behatástól mentes, puszta elmélkedésen alapuló 

cselekvésekről ezért nem beszélhetünk.  

Láttuk, hogy a habituselmélet az újító cselekvésre, a „szabad akarat” érvényesítésére 

csak korlátozott lehetőséget biztosít. Mégis, annak ellenére, hogy – Alexanderrel összhangban 

joggal gondolhatjuk úgy, hogy – a habitus fogalmában vitathatatlanul a társadalmi 
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meghatározottság, a „determinisztikus” elemek és az egyénnek az objektív léthezkötöttsége 

dominál, valamint Bourdieu is elsősorban a habitus e „determinált része” által előállított újabb 

és újabb (mentális vagy intézményes) struktúrák működését vizsgálta kutatásaiban, még a 

bourdieu-i elméletből kiindulva sem állíthatjuk, hogy az egyének a behaviorizmus 

felfogásának megfelelően csak ösztönös válaszokat adnának az őket ért ingerekre, s ezért a 

bourdieu-i elméletet – ezzel a furcsa szóval élve – „történéselméletnek” sem nevezhetjük. 

Ehelyett Bourdieu a gyakorlat elméletéről (la théorie de la pratique) beszél. 

Annak ellenére, hogy a habitus bourdieu-i fogalmát joggal illethetjük kritikával, mégis 

fontos szerepet tölt be abban, hogy a szociológia egy nehezen megragadható jelenséget: a 

cselekvések determináltságát és váratlanságát vagy kiszámíthatatlanságát egyszerre, 

egységben tudja értelmezni és kezelni. 

A kilencvenes évek elején-közepén körvonalazódó bourdieu-i politikai aktivizmus 

egyúttal a habitus fogalmának próbatételeként is felfogható: mivel az aktivizmus 

középpontjában az alávetettek kollektív cselekvésének megszervezése áll, a gyakorlatokat át 

kell formálni, ad absurdum tudatos cselekvésekké kell transzformálni. Ha ugyanis erre nincs 

lehetőség, akkor minden emancipatórikus vállalkozás eleve kudarcra van ítélve. Itt azonban 

Bourdieu legalábbis részben saját korábbi felfogásával kénytelen szembehelyezkedni. A 

habitusnak ugyanis éppen azt a rendkívül korlátozott, változtatásra, újításra, kitörésre 

lehetőséget nyújtó részét kell(ene) kiaknáznia (illetve a kiaknázás lehetőségét az ágensek 

számára biztosítania), amelynél azok a belsővé tett társadalmi kényszerítő erők, amelyek az 

egyéneket saját helyzetükhöz láncolják, jóval erősebb hatást fejtenek ki. Bourdieu személyes 

példáján keresztül is látható, hogy ez nem könnyű (bár elméletileg nem is lehetetlen) 

vállalkozás. 

Bourdieu 90-es évekbeli közéleti aktivizmusa nem csak a külső, de a belső elnyomás 

alóli felszabadítást is célul tűzte ki. Annak azonban, hogy ez sikerüljön, a legkézenfekvőbb 

feltétele, ha az ágensek cselekvőkké, a gyakorlatok elmélete pedig valódi cselekvéselméletté 

válik. A társadalmi kötöttségek és a korai szocializációs folyamat átlal nagyrészt gúzsba 

kötött habitus átalakítására irányuló különböző lehetséges módozatokat írásunk utolsó 

fejezetében fogjuk számba venni. 

3.5. A politikum hiánya 
 

Már utaltunk arra, hogy Bourdieu mindig is érdeklődött a tág értelemben vett politikai vagy 

közéleti témák iránt, azonban paradox módon a politika világának teoretizálásával nagyrészt 

adós maradt. Többen is felvetik, hogy a mezőelméleti keretben a politika Bourdieu-nél nem 
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tudott magának kitüntetett helyet kivívni, a nyilvánosság és a politikai-intézményi világ 

specifikumát Bourdieu figyelmen kívül hagyja. Ezek a bírálatok éppen a politika mindenütt 

jelenvalósága miatt kritizálják a bourdieu-i elméletet, amely így nem képes politikai és nem 

politikai tevékenységet egymástól elválasztva kezelni, valamint nem fordít kellő figyelmet a 

fizikai erőszak és a rendfenntartó erők elemzésére mivel – leegyszerűsítve – mindenütt a 

politika világára jellemző stratégiákat, versenyt, uralmat és szimbolikus erőszakot lát. 

Frédéric Bon és Yves Schemeil (1980) szerint ez azért van, mert  

Azáltal, hogy a szimbolikus erőszakot tekinti minden társadalmi gyakorlat forrásának, Pierre Bourdieu 

figyelmen kívül hagyja az egyszerű erőszak és azon intézmények szerepét, amelyek az erőszak 

alkalmazását szabályozzák, és így a politikát mint a legitim erőszak gyakorlásának megszervezőjét 

megfosztja sajátosságától (Bon és Schemeil 1980: 1202). 

A szerzők szerint ez a magyarázata annak, hogy a bourdieu-i elméleti keret nem képes a 

politikai mező elemzését értelemmel megtölteni, illetve hogy az utcai tiltakozások, a lockout, 

a sztrájkok, a rendőrség, a hadsereg, az igazságszoltáltatás és a börtönök működésének 

tudományos vizsgálatára nem terjed ki Bourdieu figyelme (1980: 1203). 

 Az osztályok mellett a bourdieu-i társadalmi rétegződés legfontosabb kategóriái a 

mezők, amelyek tulajdonképpen felépítik magát a társadalmat. A mezőspecifikus normák 

hatására a mezőkben a potenciális fizikai erőszak szimbolikus erőszakká szublimálódik, az 

osztályharc pedig az osztályozás harcává szelídül, aminek eredményeképpen a szimbolikus 

erőszak – a fizikai erőszakot sok területről kiszorítva – az egész társadalmat áthatja (Bon és 

Scheimel 1980: 1208-1209). Ez a megközelítés, mivel megfosztja azokat sajátos vizsgálati 

tárgyuktól és módszerüktől, a politológia vagy politikatudomány létjogosultságát is aláássa 

(1980: 1221). 

 Nem kis részben éppen Bon és Schemeil hatására hasonló szellemben közelíti meg a 

kérdést Addi (2001) is, aki Bourdieu-nél a társadami hierarchia legfontosabb 

szabályozójaként ugyancsak a szimbolikus erőszakot és az uralmi viszonyokat azonosítja. Ez 

az oka annak, hogy a tág értelemben vett politika világa nem a magánszférától elkülönítve 

jelenik meg, sőt, ebben az értelemben az uralomra és a szimbolikus erőszakra épülő politika a 

magánszfárát is behálózza (Addi 2001: 959). 

Bonnal és Schemeillel összhangban Addi is úgy értelmezi a bourdieu-i kritikai 

szociológiafelfogást, mint amely a politológiát és a politikai szociológiát is szükségtelenné 

teszi. Egyrészt ez természetesen abból adódik, hogy a szociológia művelése Bourdieu-nél itt 

par excellence politikai tevékenységként jelenik meg, másrészt viszont abból, hogy a 

szimbolikus erőszak fogalmának köszönhetően az elméletben az egész társadalmat átszövi a 

tág értelemben vett politika, s így a nyilvános és a magánszféra közötti határ is elhalványul 
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(Addi 2001: 959). A kommunikációs és személyközi viszonyok ugyanis hatalmi viszonyok is 

egyben (Bourdieu 2001b: 206, 2003: 97-98). 

Addi álláspontja szerint Bourdieu saját elméletét is félreérti, amikor azt írja, hogy az 

állam „sikerrel érvényesíti a fizikai és a szimbolikus erőszak legitim használatának 

monopóliumát egy meghatározott területen és a területen élő népességgel szemben” 

(Bourdieu 1994: 107, idézi Addi 2001: 953).  

A szimbolikus erőszak esetében egyrészt problémát okoz pontos meghatározása. 

Másrészt, ugyancsak problematikus, hogy az erőszak olyan típusáról van szó, amelyet csak a 

társadalomtudós tud azonosítani, mivel a szimbolikus erőszak elszenvedői egyáltalán 

nincsenek is tisztában azzal, hogy erőszak áldozataivá váltak. Jogosan merül fel a kérdés, 

hogy amennyiben valaki nem szenved, érdemes-e ráébreszteni, hogy valójában szenvednie 

kellene. 

Emellett a szimbolikus erőszak jogilag is nehezem megfogható, korlátozható vagy 

monopolizálható. A fizikai erőszakkal szemben, melynek alkalmazására csak az állam 

jogosult, a szimbolikus erőszak átszövi a családok, a vallási szekták stb. mindennapjait. 

Azáltal, hogy Bourdieu az uralmat és (például a fizikai erőszak helyett) az uralom 

alapjául szolgáló szimbolikus erőszakot helyezi társadalomelmélete középpontjába, „a 

politikát a magánszférába, vagyis állam alatti szintre utalja” (2001: 959). Ebben a 

konstrukcióban a nyilvánosság megszűnik külön szféraként működni, a politika egyének 

közötti uralmi viszonyok formáját ölti, a politikai mező pedig az intézményekkel együtt 

feloldódik a társadalmi térben (2001: 957-962).  

Érdekesség, hogy egy 1980-ban született írásukban Frédéric Bon és Yves Schemeil 

felhívják a figyelmet arra, hogy bár Bourdieu számos mezőnek szentelt külön elemzést, nincs 

olyan műve, amely „a politikai mező” címet viselné (Bon és Schemeil 1980: 1218). Ezt azzal 

magyarázzák, hogy Bourdieu azért nem akarja és tudja a politikát külön vizsgálati tárgyként 

kezelni, mert az megközelítése értelmében a politikum mindenütt jelen van a társadalomban. 

A harc, az uralom, az erőszak (szimbolikus formában) nem a politika sajátja, hanem a 

társadalom minden alrendszerére jellemző. Bourdieu-nek a Propos sur le champ politique 

(2000a) című műve Bon és Schemeil tanulmánya után mintegy húsz évvel jelenik meg, 

azonban a cím ellenére ez a könyv – tulajdonképpen interjúkötet – sem tartalmazza a politikai 

mező konceptuális vagy empirikus elemzését. 
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4. Bourdieu és Boltanski társadalomelmélete – a 

bourdieu-i szociológiát érő elméleti kihívások 
 

Ebben a fejezetben két, egymással szorosan összekapcsolódó kérdésre keresem a választ: 

egyrészt arra, hogy milyen felfogásbeli, társadalomelméleti ellentétek vezettek ahhoz, hogy 

Luc Boltanski az 1980-as évek első felében hátat fordított korábbi mesterének, Pierre 

Bourdieu-nek, és saját szociológiai koncepciója – a kritika szociológiája – kidolgozásába 

kezdett; másrészt pedig arra, hogy ezen önálló vállalkozása miért bizonyult mégis bizonyos 

értelemben kudarcnak, s miért tért vissza az 1990-es évek végén ismét a kritikai 

szociológiához. A bourdieu-i szociológia sajátosságainak és – vélt vagy valós – 

gyengeségeinek kidomborítására kézenfekvő a Boltanski-féle pragmatikus szociológiát 

segítségül hívni, ez utóbbi ugyanis az előbbivel szisztematikusan szembehelyezkedve 

bontakozott ki.  

A következő oldalakon arra törekszem, hogy a két szociológus gondolkodását – 

elsősorban Boltanski problémafelvetései mentén – egymással kontrasztba állítsam, és ezáltal 

nem pusztán a kettejük közötti rivalizálás jobb megértéséhez, de a szociológia egyik központi 

kérdésének, nevezetesen a kritikai és a nem kritikai elméletek, a Sollen és a Sein, vagyis a 

leíró és az értékelő szándékú kijelentések örök problémájának pontosabb körvonalazásához is 

adalékokat szolgáltassak. 

A két elmélet összevetése számunkra leginkább azért fontos, mert Boltanskinak a 

bourdieu-i elméleti konstrukcióval kapcsolatban megfogalmazott ellenvetései többek között a 

cselekvés, a társadalmi determináltság, a cselekvői kompetenciák és a tudós, valamint az 

egyszerű ágens vagy cselekvő közötti aszimmetriára vonatkoznak, és ezért jól rímelnek 

azokra a kihívásokra, amelyekkel a bourdieu-i elméletnek a tömegek politikai mozgósításával 

összefüggésben szembe kell majd néznie.  

4.1. A boldog békeidők 

 

Luc Boltanski a mai francia szociológia egyik legkiemelkedőbb alakja, ennek ellenére 

Magyarországon egyelőre kevéssé ismert, fő művei magyar fordításban eddig nem jelentek 

meg.
30

 1940-ben született, két testvére szintén a francia értelmiség elismert tagja: Christian 

                                                 
30

 Szerkesztőtársaimmal, Berkovits Balázzsal és Takács Erzsébettel a Replika 62-es számában közölt Boltanski-

blokkal igyekeztünk e hiány pótlásában aktív szerepet vállalni. A Boltanskival Berkovits Balázs által és általam 

készített interjúban (Boltanski 2008a) az életmű legtöbb fontos elemére rákérdeztünk, valamint két könnyebben 

érthető Boltanski-tanuilmány fordítását is közöltük, de az alkotói pálya teljeskörű bemutatásra természetesen 

nem volt lehetőségünk.  
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képzőművész, Jean-Elie pedig nyelvész. Tulajdonképpen a két fivér érdeklődése összefonódik 

Luc Boltanskiban, őt ugyanis a szociológia mellett az írás, a tudomány mellett a művészet is 

érdekli, több verseskötete is megjelent Franciaországban, és a francia színházak nemritkán 

színdarabjait is műsorra tűzik. 

Luc Boltanski természetesen elsősorban társadalomtudós, akinek tudományos 

nyelvezetére és gondolkodásmódjára nem mellékesen a művészet iránti kitüntetett érdeklődés 

is hatást gyakorol. Erre a rendkívül asszociatív elmére néha a gondolati csapongás, a bizonyos 

gondolatmenetek befejezetlen kifejtése, az olykor-olykor nem teljesen következetes 

szóhasználat, valamint szóban és írásban a hétköznapi életből átemelt példák igen gyakori 

használata jellemző. (Hasonló problémákra hívja fel a figyelmet Rényi Ágnes [2008: 127–

128]). 

Boltanski Pierre Bourdieu-vel a Sorbonne-on találkozott először, a 60-as és 70-es 

években tanítványa volt, majd közeli munkatársaként vált ismertté. Bourdieu korán felismerte 

a fiatal szociológushallgatóban rejlő tehetséget, és kutatási asszisztenséül fogadta. Boltanski a 

Bourdieu által gründolt folyóirat, az akadémiai folyóiratokkal mind stílusában, mind 

tartalmában szakítani kívánó Actes de la Recherche en Sciences Sociales megalapításában is 

fontos szerepet játszott: tőle származott például az ötlet, hogy az újság részben képregényes 

formát öltsön, a rajzolt szereplőknek pedig a mondanivalót szövegbuborékok segítségével 

adják a szájukba (Boltanski 2008a: 19-20). 

A folyóirat 1975-ös megalapításakor Boltanski még igencsak Pierre Bourdieu 

irányítása alatt állt. A képregényes forma ötlete sem a véletlen szüleménye volt, ugyanis 

Boltanski ekkoriban – természetesen Bourdieu megbízásából – a képregényszerzők 

mezejének feltárásával foglalatoskodott, amiből rövidesen publikáció is született (Boltanski 

1975). Ugyancsak nem meglepő, hogy a mentorral közösen jegyzett írások jellegzetesen 

bourdieu-i stílusban fogantak. 

A korszak egyik emblematikus írása, az 1976-ban megjelenő és a kor francia 

konzervatív politikusainak és ideológusainak társadalmi determinizmusát pellengérre állító La 

production de l’idéologie dominante (Az uralkodó ideológia előállítása) kapcsán egyik újabb 

könyvében Boltanski (2008c) erről a sajátos munkamegosztásról a következőképpen számol 

be: „A cikk megírását a főnök kezdeményezte, és nagyrészt ő volt az, aki a tollat a kezében 

tartotta – ez azok számára, akik ismerik írásmódját, rögtön felismerhető –, hol közvetlenül 

vetette papírra gondolatait, hol pedig a tőlem származó részeket illesztette be és dolgozta át” 

(Boltanski 2008c: 49). Ahogy tehát Boltanski sem tagadja, a szöveg mind mondanivalójában, 

mind pedig stílusában a bourdieu-i szellemiséget képviselte. 
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A La production de l’idéologie dominante nagyjából ugyanazon törekvés szellemében 

fogant, mint az iskola egyenlőtlenségeket újratermelő funkcióját leleplezni igyekvő La 

reproduction (Az újratermelődés). Bourdieu mindkét esetben arra mutat rá, hogy az uralkodó 

osztály legfőbb – még ha nem is tudatos – célja, hogy a partikulárist általánosként jelenítse 

meg, és az ekképp kialakult rendet tudományos eszközök felhasználásával mindenkivel 

legitimként fogadtassa el. Ezek az eszközök az egyik esetben a gazdasági kényszer és a 

szakértelem, míg a másikban az objektív és tudományos alapokon álló teljesítményértékelés. 

Amennyiben az uralkodó osztály törekvéseit siker koronázza, saját uralmát az alávetett 

osztályokkal is legitimáltatni tudja – de mivel az alávetett osztályok tagjai egyedül nem 

képesek „átlátni a szitán”, vagyis e legitimáló törekvéseket nem tudják önmaguktól 

felismerni, a bourdieu-i felfogás értelmében segítségül kell hívni a szociológust, aki e 

törekvések önkényes voltára ráirányíthatja a figyelmet. 

Noha Boltanski elismeri, hogy sokat köszönhet egykori mesterének, és őt továbbra is a 

20. század egyik legfontosabb szociológusának tekinti, mégis az általa művelt szociológia 

szerinte partikuláris, bizonyos kérdésekben pedig indokolatlanul leegyszerűsítő volta miatt az 

1980-as évek elején más irányba – és talán nem túlzás megkockáztatnunk, hogy egyenesen az 

ellenkező irányba – fordult; 1984-ben megalapítja önálló kutatócsoportját, a GSPM-et
31

, és 

ezzel intézményes formában is kezdetét veszi az az elméleti és empirikus kutatómunka, 

amelynek betetőzéseként 1991-ben napvilágot lát az igazolásmódokról szóló vastag kötet (a 

De la justification). Boltanski és Thévenot ebben a műben tárják az olvasók elé az általuk 

kidolgozott ún. pragmatikus szociológia alapvetéseit, amit gyakran a kritika szociológiájaként 

is aposztrofálnak, hogy így jelezzék, tulajdonképpen a bourdieu-i kritikai szociológiához 

képest egy konkurens elméletről van szó. 

A vitaszituációk megfigyelésével, valamint politikai filozófiai művek feldolgozása 

révén a De la justification (1991) (Az igazolásról) című munkában azonosított hat cité (amely 

a Le Nouvel esprit du capitalisme [1999] [A kapitalizmus új szelleme] című könyvben egy 

hetedikkel, a projektek citéjével is kiegészül) valóban jól használható koncepcionális 

eszköznek tűnik a vitaszituációk elemzésére.  

Azonban a vitában részt vevők szociológiai hátterének figyelmen kívül hagyását – 

ahogy Boltanskiék teszik – nem tekinthetjük indokoltnak. Sőt, talán ez az a pont, ahol az 

elmélet a leggyengébb lábakon áll. Elméletükkel kapcsolatban furcsa mód pontosan ugyanaz 

a kritika fogalmazható meg, mint amellyel a bourdieu-i habituselmélet illethető Boltanski 
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 Groupe de Sociologie Politique et Morale – Politikai és Morálszociológiai Kutatócsoport. 
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szociológiájának nézőpontjából: az tulajdonképpen nem tekinthető valódi 

cselekvéselméletnek, mivel a különböző társadalmi háttérrel és „örökséggel” rendelkező 

egyének között semmiféle különbséget nem tesz, egyedül azokra a tulajdonságokra és 

képességekre – jelen esetben a kritikára és a nyílt erőszak szublimálására való képességre – 

koncentrál, amelyekben – feltételezésük szerint – minden cselekvő osztozik. Ebben a 

tekintetben tehát a bourdieu-i elmélet kiegészítésének ígérete beváltatlan marad. 

4.2. Az elfordulás elméleti okai 

 

A sokéves együttműködés során Boltanskinak volt lehetősége közelről megismerkednie a 

bourdieu-i szemlélet- és gondolkodásmóddal, s mentorától, főként az Actes folyóirat 

szerkesztése közben, többek között azt is megtanulta, hogy az elvégzendő feladatok között 

sem a szerkesztési, sem pedig a tudományos munkában nem szabad hierarchiát felállítani: a 

legapróbb vagy legkevésbé fontosnak tűnő feladatok elvégzése ugyanúgy nélkülözhetetlen a 

sikerhez, mint például az elméletalkotás nagy ívű és nemes feladata (Boltanski 2008c: 39). A 

a számos „látszatellentét” meghaladása közül Bourdieu-nek az egyik legfontosabb törekvése 

elmélet és gyakorlat szembeállításának felszámolása, vagyis azok szerves egységként történő 

kezelése volt. 

A Bourdieu-vel való szakítás mindenképpen azt sugallja, hogy a két személyiség 

közötti habitus- és felfogásbeli ellentét a közös múlt kohéziós erejénél végül is erősebbnek 

bizonyult. Szakításuk és az általuk képviselt szociológiai irányzatok a francia szociológiai 

mezőt két évtizeden át megosztották (Fassin 2017: 22). Boltanski a társadalomkritika 

lehetőségeit vizsgáló könyvében (2009) a 80-as évek közepén bekövetkező szakítást egyfajta 

útkeresésként állítja be, amelynek célja nem a bourdieu-i kritikai szociológia aláásása, hanem 

éppen ellenkezőleg, annak megerősítése, szilárdabb alapokra helyezése volt.  

 

A kritika pragmatikus szociológiájának programja, amelyet az 1980-as években részben olyan 

szociológusok dolgoztak ki, akik korábban a bourdieu-i paradigma keretei között kutattak, azt a célt 

tűzte ki maga elé, hogy oly módon vesse fel a kritika kérdését, hogy az általam már említett 

nehézségeket kikerülje. Ez a szociológia különösen az egyrészről a saját tudománya által 

megvilágosodott szociológus, másrészről pedig az illúzió csapdájába esett hétköznapi cselekvők között 

tételezett szimmetriát utasította el [...]. Mindazonáltal nem vetettük el egy kritikai szociológia tervét. A 

cselekvők cselekvésére és gesztusaira irányuló figyelmünk – ha megengedik ezt a gazdasági metaforát – 

termelési kerülőút volt. Úgy véltük, hogy e kerülőút révén végül képesek leszünk a kritikának új 

lendületet adni, mégpedig azáltal, hogy a társadalmi valóságba ágyazzuk be. […] Ami a metakritikai 

orientációt illeti, az volt a szándékunk, hogy a leírásból, a deskripcióból bontsuk ki a normativitást. A 
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kutatás kezdetben azon normatív pozíciók tisztázására irányult, amelyekre a cselekvők 

támaszkodhatnak annak érdekében, hogy kritikát tudjanak kifejteni vagy a kritikával szemben 

cselekedeteiket igazolni tudják. De ennek az volt a célja, hogy megnyissuk az utat egy olyan 

metakritikai projekt előtt, amely a cselekvők által a hétköznapi életben kifejtett kritikák gyűjteményére 

és explicitté tételére támaszkodik (Boltanski 2009a: 46-50). 

 

Ebben az értelemben tehát a kritika szociológiája csak átmenetileg határozza meg önmagát a 

Bourdieu-nek tulajdonított kritikai szociológiával szemben, hiszen a végső cél valójában nem 

más, mint a kritikai társadalomelmélet szilárdabb alapokra helyezése (2009a: 47).
32

 

Boltanski különböző írásaiban – így a Replikában vele készített interjúban is 

(Boltanski 2008a) – több, gyakran egymással is összefüggő okot tár fel a különválás 

hátterében: 

1. Bourdieu mindenhol uralmat lát 

Boltanski úgy véli, amennyiben a szociológus az összes társadalmi helyzetben csak az 

uralmi viszonyokat képes meglátni, úgy a szociológia kritikai éle jelentősen csorbul, 

mivel lehetetlenné válik, hogy bizonyos meglévő, uralommentes szituációkhoz mint 

ideális helyzetekhez hozzámérjük azt, amelyet le akarunk leplezni. A szociológusnak 

képesnek kell lennie arra, hogy különbséget tegyen uralmi és nem uralmi szituáció, 

illetve az uralom különböző fokozatai között, továbbá az adott szituáció megítélésekor 

nem hagyhatja figyelmen kívül a cselekvők
33

 megnyilatkozásait, helyzetértékeléseit, 

szubjektív benyomásait sem. A hatalom vagy az aszimmetria puszta jelenléte még nem 

elegendő ahhoz, hogy az adott szituációt uralmi helyzetként azonosítsuk (Boltanski 

2008d). Emellett Boltanskiék fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy a szociológusnak 

a vertikális kapcsolatok mellett a horizontálisakat is figyelembe kell vennie, sőt 

felfogásuk szerint azok a helyzetek sem ritkák, amelyekben a cselekvők egyszerűen 

elutasítják egymás „értékének megmérését”. Boltanskinál ilyen par excellence 

szituáció egyrészt a gyakorlat szintjén (a pragmatikus szinten) cselekvő emberek 

együttműködése – amelyben a cselekvők valamiféle közös cél elérése érdekében, 

ameddig csak lehet, igyekszenek „szemet hunyni” a lehetséges konfliktusforrások 
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 Nehéz eldönteni, hogy valóban ez a törekvés állt-e az elfordulás hátterében, vagy ez csak – ahogy Boltanski 

egyik közeli munkatársa nekem egy beszélgetésben megerősítette – afféle utólagos átértékelése, „megszépítése” 

a történteknek. 
33

 Korábban már megállapítottuk, hogy Bourdieu azért használja a „cselekvő” helyett az „ágens” terminust, mert 

a „cselekvő” szó használata tudatosságot feltételez. Márpedig Bourdieu szociológiájában a cselekvések 

elsődleges mozgatója a habitus által közvetített makrostrukturális társadalmi meghatározottság. Noha jogosságát 

nem vonjuk kétségbe, e megkülönböztetés használatától az egyszerűség kedvéért most eltekintünk, és ebben a 

fejezetben az egyszerűség kedvéért mindenhol a Boltanski által előnyben részesített „cselekvő” terminust fogjuk 

alkalmazni. 
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felett, azokat „a szőnyeg alá söpörni” –, másrészt pedig jellemzően ilyenek az erős 

személyközi érzelmek által meghatározott, az „érzelmek rendje (régime d’agapè) által 

uralt helyzetek, amelyekben a cselekvők egyszerűen nem hajlandók egymás 

„nagyságát”, értékét összevetni. (Boltanski 2008b: 64–66; Boltanski–Thévenot 2008: 

41–42). Csak hogy két hétköznapi példát említsek: egy családban például nem 

feltétlenül tartják számon, hogy a családtagok közül ki hányszor takarít vagy viszi le a 

szemetet, ahogyan egy elkötelezett kapcsolatra épülő házasságban sem szükségszerű, 

hogy a felek összevessék, melyikük mennyi pénzt hoz a háztartásba.
34

 (A bourdieu-i 

felfogást alapvetően magáénak valló Alain Accardo is felfigyel arra az anomáliára, 

hogy Bourdieu elméletéből az uralommentes övezetek kiszorulnak, jóllehet „a 

számtalan – gazdasági, politikai, katonai, ideológiai, kulturális, szexuális – uralmi 

típus óceánjában bizonyos sajátos körülmények fennállása esetén felfedezhetünk olyan 

érintetlen szigeteket, ahol az emberi viszonyok lokálisan az irgalmas szamaritánus 

viselkedési logikáját követik” [2003: 20].)  

2. Bourdieu szerint a cselekvők illúziók rabjai 

A bourdieu-i szociológia egyik központi eleme az egyszerű cselekvők hamis tudatának 

feltételezése, amely valamiféle objektív valóság és a cselekvőknek a társadalmi 

valósággal kapcsolatos elképzelései között kimutatható eltérésből adódik. Ezen eltérés 

azonosítására az egyszerű cselekvő per definitionem nem képes, ez a feladat – 

Bourdieu-nél – szükségszerűen a szociológusra hárul. Ő az, aki a megtévesztett, 

illúziók rabjává vált cselekvők szemét képes lehet felnyitni (és – ahogy a 90-es évek 

közepétől kezdve láthattuk – saját érdekeik védelmében permanens kollektív 

cselekvésre rábírni) (Boltanski 2008a: 13, 2009: 42). Boltanski és Thévenot valódi 

vitahelyzetek megfigyelésével és elemzésével arra a következtetésre jutott, hogy a 

cselekvők korántsem oly mértékig tudatlanok és tehetetlenek, mint ahogy – 

álláspontjuk szerint – Bourdieu látja, és amivel egyébként – legalábbis Boltanski 

elmondása szerint – maga Bourdieu is olykor tisztában volt: „sohasem tudta 

összebékíteni a szociológus-vezér koncepcióját azzal, ahogyan nekem a pireneusokbeli 

szülőfalujáról mesélt. Ilyenkor mindig azt mondta: ’az emberek mindent tudnak’” 

(Boltanski 2008a: 15). Vitás helyzetekben – pontosan az erőszak kialakulásának és 

eszkalálódásának elkerülése végett – a cselekvők legtöbbször igenis képesek arra, 

                                                 
34

 A házassági szerződés ebből a szempontból problematikus, hiszen éppen az összemérés elutasításán alapszik. 

Emellett a felek között bizonytalanságot, bizalmatlanságot is teremt, és paradox módon puszta létével éppen a 

házasság zátonyra futását segíti elő. 
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hogy nézeteltéréseiket rendezzék, és saját partikuláris látásmódjukon felülemelkedve, 

bizonyos általános alapelvekre hivatkozva, egymással akár konszenzusra, akár 

kompromisszumra jussanak. 

3. A tudóst és az egyszerű cselekvőt episztemológiai szakadék választja el egymástól 

Az előző pont logikus folyománya a cselekvő és a tudós szociológus közötti 

episztemológiai szakadék (rupture épistémologique) feltételezése. Boltanski szerint 

egykori mestere téved, amikor a szociológia erejét túlbecsülve azt a társadalmi világról 

szóló diskurzus szinte egyetlen igaz forrásának tekinti (Boltanski 2009a: 43), míg a 

cselekvők kritikai és reflexív képességeit igencsak alábecsüli. Boltanski felhívja a 

figyelmet arra, hogy a társadalomtudományos gondolkodás – különösen a 60-as évek 

Franciaországában – a szélesebb társadalmi diskurzusokat sem hagyta érintetlenül, a 

társadalomról való tudományos vagy kvázi-tudományos elmélkedés korántsem 

tekinthető a társadalomtudósok privilégiumának:  

A szociológiai munkák ösztönzik maguknak a cselekvőknek a reflexióját. Néhány évvel 

korábban egy könyvön dolgoztam, amelyben a vállalati középvezetőket vizsgáltam; ez a 

könyv, a Les Cadres, 1982-ben jelent meg. A témán öt éven át dolgoztam, de mindig, mikor a 

vállalatvezetők szervezeteinek képviselőivel találkoztam, meglepett, hogy gyakran jobban 

ismerik a vállalatvezetőkkel foglalkozó szociológiai irodalmat (Crozier, Touraine, Bourdieu), 

mint én magam (Boltanski 2008a: 14).  

Az a tény, hogy Boltanski a társadalmi valóságról folyó diskurzus meghatározásában 

nem deklarálja a szociológus és a szociológia abszolút elsőbbségét más 

tudományágakkal vagy a megismerés nem tudományos formáival szemben, részben 

abból a felismerésből táplálkozik, hogy szerinte a művészek intuíciójuknak 

köszönhetően gyakran hamarabb „ráéreznek” egy-egy fontos társadalmi problémára, 

mint a társadalomtudósok (Boltanski 2009b: 163). 

4. Bourdieu elmélete túlságosan determinisztikus 

Azt a vádat vagy kritikát, amely szerint Bourdieu szociológiája túlságosan 

determinisztikus, vagyis hogy mindenhol csak a társadalmi struktúráknak az 

egyénekre gyakorolt kényszerítő hatását véli felfedezni, nem egyedül Boltanski 

fogalmazza meg, korábban már láttuk, hogy többek között Richard Jenkins (1982) és 

Jeffrey Alexander (2000) Bourdieu-vel foglalkozó műveiben is komoly hangsúlyt kap; 

de még az egykori pályatárs, Alain Touraine
35

 is a determinizmus vádját olvassa 

Bourdieu fejére (Lescourret 2010: 28). A Boltanski és Thévenot által kidolgozott 

                                                 
35

 Annak ellenére, hogy – vagy éppen azért, mert – Alain Touraine volt Bourdieu mellett a 60-as és 70-es évek 

francia szociológiájának talán másik legnevesebb alakja, Bourdieu nagyon ritkán hivatkozik rá. Némedi Dénes 

szerint Touraine kollektívcselekvés-elméletét például szisztematikusan figyelmen kívül hagyja (Némedi 2004: 

34). 
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pragmatikus szociológia számára a struktúrák vizsgálata helyett a hangsúly a face to 

face szituációk elemzésére helyeződik át. Az egykori mester szociológiájában 

azonosított determinisztikus vonás a pragmatikus szociológia számára két 

szempontból is problematikus. Egyrészt a társadalmi helyzetek – feltételezett – 

determinisztikus jellege eliminálja a bizonytalanságot; márpedig amennyiben a 

bizonytalanság a társadalmi szituációkból hiányzik, vagyis a cselekvő nem kerül 

döntési helyzetbe, úgy valójában cselekvésről sem beszélhetünk. Ahogyan Mannheim 

fogalmaz: „cselekvésről csak ott beszélhetünk, ahol a még nem racionalizált mozgástér 

kezdődik, ahol nem szabályozott helyzetek kényszerítenek döntésre” (1996: 135, 

kiemelések az eredetiben – F.Á.). Ebben az értelemben tehát a bourdieu-i elmélet 

Boltanski szerint nem tekinthető cselekvéselméletnek. Másrészt a Bourdieu-nél 

azonosított társadalmi determinizmus a struktúrák újratermelődését eredményezi, és a 

konkrét interakciós helyzetek sokféleségét puszta epifenoménekké redukálja, amelyek 

mögött mindig ugyanaz a jól azonosítható makrostruktúra bújik meg. E 

látszatsokféleség fenntartása pedig az uralkodó osztálynak kedvez, mivel segít 

elrejteni azt a tényt, hogy e szituációk valójában nem is annyira sokfélék (Boltanski 

2008d: 4–5). A determinizmus sokak által hangoztatott vádjára egy későbbi fejezetben 

részletesen kitérünk. 

5. A bourdieu-i szociológia nem számol saját kritikai alapállásával 

A Boltanski által megfogalmazott utolsó fontos bírálati pont szerint a bourdieu-i 

szociológia nem képes a kritikák potenciális pluralitását, így saját kritikai alapállását 

sem számításba venni, vagyis nem teszi egyértelművé, hogy az általa kifejtett kritikai 

tevékenység milyen alapelvekből indul ki – vagy, hogy a Boltanski és Thévenot által 

kidolgozott terminust használjuk –, milyen citékre támaszkodik. Ez az utolsó pont az, 

ahol a Boltanski által művelt pragmatikus szociológia a leglátványosabban elválik 

Bourdieu „kritikai szociológiájától”. Az 1991-es De la justification pontosan arra 

mutat rá, hogy a társadalomban (és konkrétabban a 80-as évek francia társadalmában) 

lehetséges olyan különböző alapelvek azonosítása, amelyek nevében a cselekvők a 

hétköznapi szituációkban kritikákat fogalmaznak meg, vagy éppen igazolási 

tevékenységet végeznek (tehát megpróbálják elejét venni a kritikának, vagy éppen 

valamilyen kritikai tevékenységet bírálnak).  

 

Empirikus oldalról valódi vitaszituációk megfigyelésével, elméleti oldalról pedig 

morálfilozófiai művek feldolgozásával és a különböző típusú bírálatokhoz történő 
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hozzárendelésével Boltanski és Thévenot hat olyan általános igazoláselvet, vagyis citét
36

 

körvonalazott, amelyekhez vitaszituációkban a vitapartnerek folyamodni szoktak. Ezek a 

társadalmi hierarchiaképzés hat különböző elvét jelenítik meg, amelyek tiszta, ideáltipikus 

formájukban természetesen egymással nem összeegyeztethetők. Ezek azok az alapelvek – név 

szerint az állampolgári és a kereskedelmi cité, valamint az ihletettség, a familiaritás, az 

ismertség és az ipari termelés citéje (ezekről magyarul bővebben lásd Boltanski–Thévenot 

2008) –, amelyek minden vitatkozó fél gondolataiban ott vannak, amikor konkrét helyzetben 

konkrét kijelentéseket tesznek, és ha a szükség úgy hozza, a másik fél előtt explicitté tehetők. 

A legfőbb cél az egymással konfliktusba kerülő felek között az erőszak szublimálása, verbális 

becsatornázása a hivatkozáselvek segítségével.
37

 

Egy közlekedési baleset során például az érintett felek szükségszerűen vitába 

bocsátkoznak egymással azt illetően, hogy ki a hibás fél, és hogy kinek van igaza. Az ember 

hasonló helyzetben joggal gondolhatja, hogy az állampolgári citére (vagyis az állampolgárok 

egyenjogúságára) hivatkozva könnyedén eldönthető a kérdés: a vétkes fél az, aki a 

közlekedési szabályokat megszegte, vagyis aki a szabályok megszegésével a többi közlekedőt 

veszélybe sodorta. Ugyanakkor nem zárhatunk ki egyéb hivatkozási módokat sem, például 

efféléket: „Mit képzel, nem látja, hogy én vagyok a miniszter, és éppen sietek?” Ebben a 

szituációban a magát miniszternek nevező illető a felek közötti hierarchia felállításában a 

familiaritás citéjére, vagyis a tekintélyre hivatkozik, amely hivatkozási alap manapság teljesen 

abszurdnak tűnik, hiszen a mai demokratikus társadalmakban a nyilvános szférában 

megfogalmazott kritikák nagy része az állampolgári citére hivatkozik; de egyrészt ez nem volt 

mindig így, másrészt fontos hangsúlyozni, hogy egyéb szituációkban – jellemzően pl. családi 

közegben – a tekintélyre vagy a tiszteletre való hivatkozás teljesen természetesnek hat, 

ahogyan az állampolgári cité „imperializmusa” is bírálható, mondván: az az informális, 

bensőséges kapcsolatok eljogiasítása irányába hat. 

Kritikai helyzetekben a cselekvők kétféle kritikát fogalmazhatnak meg: ezeket most a 

realista, illetve a radikális jelzőkkel fogjuk illetni. 

A realista kritika fő jellemzője, hogy nem kérdőjelezi meg az adott cité 

alkalmazásának jogosságát egy adott szituációban, viszont bírálja azokat a tendenciákat, 

                                                 
36

 A cité fogalmát korábban is jobbnak láttam (Boltanski 2008a; Fáber 2008), és most is jobbnak látom fordítás 

nélkül, tehát eredeti formájában átemelni, mivel bármilyen fordítása – megfelelő és pontos magyar terminus 

híján – sokkal inkább félrevezető lenne, mint hasznos.  
37

 Jól látható, hogy Habermas kommunikációelméletéhez hasonlóan Boltanski igazoláselmélete is milyen 

nagymértékben előfeltételezi azt a demokratikus politikai berendezkedést, amely a vita és az erőszakmentes 

meggyőzés kultúrájára épül, és amely a létező és valaha létezett társadalmaknak csak elenyésző hányadára, 

esetünkben a második világháború utáni Német Szövetségi Köztársaságra vagy Franciaországra jellemző. 
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amelyek az emberek értékelésének, az emberek közötti rangsornak az adott területen történő 

felállítására elfogadott cité logikáján kívül esnek, de a bírálatot megfogalmazó szerint az 

értékelésnél mégis szerepet játszanak, vagyis a kritika e típusa a legitimnek tekintett cité 

korlátozott érvényesülésére, „tisztátalanságára” hívja fel a figyelmet. Erre példa az iskolai 

felvételi vizsga, amelyen hivatalosan kizárólag a jelentkezők felvételin nyújtott teljesítménye 

vehető figyelembe – vagyis a szituáció leginkább az ipari citének felel meg, bár az 

értékelésben az ihletettség citéjéhez tartozó kreativitás is szerephez juthat. Ugyanakkor – 

Bourdieu iskolaszociológiai munkáiból is – jól tudjuk, hányféle egyéb olyan szempont 

(testtartás, öltözködés, a kifejezés könnyedsége stb.) kerülhet „beszámításra” egy efféle 

helyzetben, amelyek mind-mind a jelentkezők osztályhabitusából, társadalmi hátteréből 

eredeztethetők, és a szellemi képességekhez semmiféle közük nincs, viszont az értékelést 

osztályalapon szisztematikusan torzítják. 

A radikális kritika nem egyszerűen egy cité pontos érvényesülését kéri számon, hanem 

azt az igényt veti fel, hogy az embereket egy adott szituációban inkább egy másik cité 

hierarchiaképző elve alapján kellene rangsorolni. Itt is gondolhatunk egy iskolai 

vizsgahelyzetre. Az előbb már megállapítottuk, hogy a számonkérés alapját az ipari cité (és 

részben az ihletettség citéje) képezi. Feleltetés közben viszont előfordulhat, hogy a kisdiák 

leblokkol és elsírja magát. Ilyenkor például egy tanfelügyelő vagy egy szülő, aki tanúja volt 

az eseménynek, vagy utólag értesült róla, a familiaritás citéjének perspektívájából a tanár 

szemére vetheti: „Miért kínozza azt a gyereket. Nem látja, hogy csak egy gyerek?” Vagyis azt 

szorgalmazza, hogy az adott szituáció kivételesen egy másik cité perspektívájából (is) 

értelmezendő. A kritika e formája a realista kritikánál jóval ritkábban fordul elő – hogy ennek 

mi az oka, arra később még röviden visszatérek. 

 Adott szituációban az emberek – elvben – nagyon különbözőképpen ítélhetők meg, 

rangsorolhatók. Az a tény, hogy a mai demokratikus államokban a nyilvánosságban 

leggyakrabban megfogalmazott kritika az állampolgári cité elégtelen teljesülésére igyekszik 

felhívni a figyelmet (például a korrupciós vádat megfogalmazó egyén rendszerint az 

állampolgári citének, vagyis a törvényekben meghatározott illetékességi és jogkörök által 

uralt szituációnak a familiaritás citéjével történő „beszennyeződésére” kíván rámutatni), 

történeti fejlemény, de valószínűleg annak is köszönhető, hogy az utóbbi évtizedekben a 

társadalomtudományok számos kérdésben (a különböző emberi rasszok vagy a férfiak és nők 

egyenrangúsága és egyenjogúsága stb.) képesek voltak hozzájárulni a nyilvános társadalmi 

diskurzus tudományos alapokra helyezéséhez. 
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Az elmúlt évszázad szociológiájának és társtudományainak egyik legfontosabb 

eredménye volt, hogy rámutatott számos tartós egyenlőtlenség önkényes, tudományosan nem 

igazolható voltára, vagyis ráirányította a figyelmet arra, hogy az emberek bizonyos csoportjai 

közötti alá-fölérendeltségi viszony egy olyan társadalmi konstrukció, amelyet a valóság nem 

támaszt alá, vagyis végső soron nehezen tartható. De természetesen a mai demokratikus 

társadalmakban is lehetőség van arra, hogy más citékre hivatkozva fejtsünk ki kritikai 

tevékenységet. A kapitalizmust például olykor azzal a váddal illetik, hogy a meghitt, családi 

vagy baráti viszonyokat „eljogiasítja”, eldologiasítja, vagyis a korábban a familiaritás citéje 

alapján működő szférákat az állampolgári, az ipari vagy a kereskedelmi cité fennhatósága alá 

rendeli. 

A két eltérő elméleti konstrukcióból következik, hogy Boltanski és egykori mentora 

között a társadalomkritika megítélését illetően is fontos különbségeket fedezhetünk fel, 

amelyek Bourdieu közéleti aktivizmusával összefüggésben is jelentőséggel bírnak. 

A bourdieu-i paradigmában bármiféle társadalomkritika megfogalmazása ütőképes 

formában csak a tudóstól várható. Ezzel összefüggésben szintén a tudósra hárul annak 

feladata, hogy eldöntse, vajon a megfogalmazott kritika megalapozott és helytálló-e vagy 

sem. Mivel a társadalomkritikát itt a feltételezett episztemológiai szakadék miatt nem az 

egyszerű cselekvők, hanem a tudós szociológus fogalmazza meg, lehetőség van arra, hogy az 

egyszerű cselekvőkkel – ágensekkel – szemben megértést, már-már együttérzést tanúsítson. 

Ez abból adódik, hogy a szociológus – az uralkodó osztályoknak kedvező elleplezett 

mechanizmusok leleplezésével – az elnyomottak oldalára áll, mivel rámutat arra, hogy az 

uralkodó osztály uralma részben önkényes, amely uralmat csak bizonyos, az uralkodó osztály 

tagjaira nézve előnyös mechanizmusok további elleplezésével lehetséges fenntartani. A 

bourdieu-i társadalomkritika ostora tehát az uralkodó osztályokon csattan, de a vélt 

igazságtalanságok mögött nem morális, hanem strukturális mozgatókat keres. Így végső soron 

és elvben az elemzés alá vont társadalmi csoportok tagjaihoz képest többlettudással bíró tudós 

képes mind az elnyomó, mind pedig az elnyomott egyének viselkedése iránt megértést 

tanúsítani. Azáltal, hogy a cselekvések látszatindokainak hátterében megbúvó rejtett 

strukturális mozgatórugókat igyekszik láthatóvá tenni, a Bourdieu-féle társadalomkritika az 

egyéneket a habitus és a külső körülmények által nagymértékben kondicionált gyakorlataikért 

alapvetően felmenti a felelősség alól, hiszen e feltáró munkához olyan bonyolult tudományos 

és statisztikai apparátusra van szükség, amelynek az egyszerű cselekvők (vagy ágensek) 

nincsenek birtokában. Noha Bourdieu maga is elismeri, hogy kritikai mondanivalóját 

időnként egy-egy személyre hegyezi ki, fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a szociológiai 
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elemzésnek – legalábbis az általa elképzelt formában – nem az egyének pellengérre állítása, 

hanem sokkal inkább a személytelen struktúrák feltárása a feladata (Bourdieu 1996: 62-63).
38

,  

A Boltanski által képviselt pragmatikus szociológia esetében a helyzet merőben eltérő. 

Itt maguk a cselekvők azok, akik adott helyzetben másokkal – vagy akár az intézményekkel 

vagy az egész társadalmi berendezkedéssel – szemben kritikával élnek. Ebben a felfogásban a 

tudós (szociológus) nem érzi magát hivatottnak arra, hogy a konfliktusokban involvált 

cselekvők között igazságot tegyen, sőt; a pragmatikus szociológia egyik legfontosabb 

törekvése mindig is az volt, hogy „a cselekvők indokait komolyan vegye”, vagyis a vita 

közben megfigyelt cselekvők közötti interakciókból kiindulva dolgozza ki és rendezze 

típusokba a legjellemzőbb kritikafajtákat. A tudós tehát inkább amolyan megfigyelőszerepben 

jelenik meg, aki nem gondolja, hogy az egymással vitában vagy konfliktusban álló felek 

között állást kellene foglalnia, igazságot kellene tennie. Egy-egy bírálat vagy igazolás
39

 

helytállóságát, érvényességét, plauzibilitását, legitimitását egyedül a vitahelyzetbe bevonódott 

cselekvők hivatottak megvitatni, ebből adódóan nem létezik eleve jogos vagy jogtalan kritika, 

hiszen a legtöbb társadalmi helyzet több cité alapján is értelmezhető vagy bírálható – 

Boltanski mindössze egyetlen megkötéssel él, nevezetesen, hogy a cselekvők által 

megfogalmazott bírálatok nem lehetnak „rasszista” jellegűek, vagyis nem irányulhatnak olyan 

vonásokra, amelyek megmásíthatatlanul egy adott egyénhez kötődnek:  

Az Igazolás-könyvben rámutattunk arra, hogy nem használható fel bármilyen érv a kritikában vagy az 

igazolásban. Ha azt mondanám, hogy nincs kedvem Önökkel beszélgetni, mert magyarok, akkor ez nem 

lenne elfogadható érv. Nem lenne semmiféle legitimitása (Boltanski 2008a: 23). 

Mivel a szociológus a vitatkozó feleket itt a vita meg- vagy feloldásában kompetens 

cselekvőknek tekinti, önmagát pedig szinte teljesen mentesíti a képviselt álláspontok 

megítélésének feladatától, és az elemzést nem makrostrukturális, hanem kizárólag 

szituacionális kontextusba ágyazza, ez bizonyos értelemben a cselekvők felelőssé tételéhez 

vezet. Ha ugyanis azt feltételezzük, hogy a cselekvők kompetens módon cselekszenek, akkor 

egyúttal azt is feltételeznünk kell, hogy cselekedeteikért egyszersmind felelősséggel is 

tartoznak. A felek közötti kölcsönös meg nem értést semmiképpen sem lehet a tudattalanul 

működő habitusok számlájára írni, és az is feltételezhető, hogy a fenyegetés, zsarolás vagy a 

nyomásgyakorlás egyéb formáival szemben is valamilyen mértékben felvértezték magukat és 

származásuk, társadalmi tőkéktől való ellátottságuktól függetlenül rendelkezésükre állnak 

azok a kognitív és nyelvi eszközök, amelyek a vita mederben tartásához szükségesek. 

                                                 
38

 Az általa „instant gondolkodóknak” nevezett filozófusokkal szemben Bourdieu rendszerint nem sok megértést 

tanúsít.  
39

 Boltanskinál bírálat és igazolás – vagyis a bírálat leszerelésére való törekvés – egymást feltételezi, egymáshoz 

képest szimmetrikus helyzetben vannak, és jellegüket tekintve teljesen azonosak.  
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Boltanski értelmezésében a bourdieu-i „cselekvők” szinte egyáltalán nem képesek 

önálló, reflektált bírálatot megfogalmazni, hiszen a gyakorlatok, a praxisok szintjén 

tevékenykednek
40

. Boltanski ugyancsak hangsúlyozza, hogy alaphelyzetben, vagyis 

konfliktushelyzet híján a cselekvők a gyakorlatok szintjén mozognak – nem kérdőjelezik meg 

azt a célt, amelynek elérésére kollektív erőfeszítéseket tesznek, az esetleges konfliktusforrást 

jelentő egyéni eltérések, véleménykülönbségek fölött pedig a cél elérése érdekében szemet 

hunynak. Ebben a helyzetben tehát alacsony reflexivitásszint magas toleranciaszinttel párosul 

(Boltanski 2008b: 64–66). Amikor azonban váratlanul konfliktus alakul ki, a rutinszerű 

gyakorlatok felfüggesztődnek és megkérdőjeleződnek, a cselekvés pedig a gyakorlatok 

szintjéről hirtelen a metapragmatikus szintre kerül át.
41

 Ez azt jelenti, hogy az egyik cselekvő 

felfüggeszti a toleranciára vonatkozó hallgatólagos szabály érvényességét, és a konkrét 

helyzetet/cselekvést egy elvont, ideálisnak vélt helyzethez/cselekvéshez méri, s ebből a 

pozícióból fogalmaz meg bírálatot:  

Vegyünk például egy szemináriumot. A tanár gondolatai el-elkalandoznak, a kiselőadást tartó 

doktorandusz makog, a hallgatók alszanak, beszélgetnek, vagy palmtopjaikon elektronikus játékokat 

játszanak stb. Egy hallgató, akinek a többieknél némiképp nagyobb elvárásai vannak, ekkor felállhat, és – 

kellemetlenkedő tónusban – megkérdezheti: »Maguk ezt szemináriumnak hívják?«” (Boltanski 2008b: 

68–69). 

A pragmatikus szintről a metapragmatikusra történő átlépés lehetőségeit, ami az 

ágensek valódi cselekvővé válásának egyik záloga lehet, írásunk utolsó fejezetében fogjuk 

tárgyalni.  

A kritikára való egyetemes képesség feltárásával (ami nem egyenlő a kritika 

megfogalmazásának permanens lehetőségével) Boltanskiék szándékuk szerint a strukturalista, 

funkcionalista és rendszerelméletekkel szemben a szociológus helyett – korábbi 

irányzatokhoz hasonlóan (lásd például Touraine 1984) ismét a cselekvőt kívánják a 

szociológia középpontjába állítani. Azonban ahhoz, hogy e vállalkozásukat siker koronázza, 

néhány kérdést érdemes lett volna tisztázniuk.  

1. vajon kultúrától függetlenül tényleg egyenlő mértékben vannak-e a cselekvők a 

kritika képességével vagy hajlandóságával megáldva, vajon tényleg univerzális antropológiai 

képességről vagy hajlandóságról van-e szó; 

2. mitől függ, hogy ki milyen citére hajlamos inkább hivatkozni a kritikai szituációkban, 

vannak-e olyanok, akik a citékre való hivatkozást opportunista módon alkalmazzák, vagyis 

saját érdekükhöz igazítva az igazolásmódokat gyakran váltogatják, és vannak-e olyanok, akik 

                                                 
40

 Vö. 5. lábjegyzet: Bourdieu pontosan ugyanazon megfontolásból használja a gyakorlat terminust a cselekvés 

helyett, amiért az ágens fogalmát a cselekvő helyett. 
41

 A cselekvés e két szintjének megkülönböztetése futólag már az 1991-ben kiadott De la justification utolsó 

oldalain is megjelenik, elméleti kidolgozására azonban csak jóval később (Boltanski 2008b, 2009) kerül sor.  
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akkor is kitartanak egyazon cité mellett, amikor az arra történő hivatkozás saját érdekeikkel 

ellentétes; 

3. a társadalmi szituációk mekkora hányadában képzelhető el egyáltalán kritika, s ezzel 

összefüggésben melyek azok a helyzetek és körülmények, amelyek a nyílt kritika 

megnyilvánulásának eleve elejét veszik. A kapitalizmus új szellemében Boltanski és Chiapello 

megállapítja, hogy a munkavállalói érdekvédelem háttérbe szorulásával a munkavállalók 

egyre nagyobb mértékben ki vannak szolgáltatva munkaadóiknak. A biztos munkahelyek 

nagy része megszűnik, s a munkaadók így könnyedén sakkban tudják tartani a körülmények 

javításáért vagy a munkabér emeléséért szót emelő munkavállalókat. Vajon ilyen munkaerő-

piaci helyzetben ki kockáztatná, hogy nyílt kritikát fogalmazzon meg főnökeivel vagy a 

vállalatvezetéssel szemben, vagy akár csak munkatársainak panaszkodjon, akik ellenérdekelt 

felekként, versenytársakként saját munkahelyi pozíciójukat javítandó esetleg „beárulhatják” a 

munkaadónál, s végül 

4. nem becsüli-e túl Boltanski a kritika és a meggyőzés lehetőségét. Látni kell ugyanis, 

hogy a kritika és a meggyőzés csak és kizárólag akkor lehet sikeres, ha a meggyőzendő fél 

nyíltan elismeri, hogy vitapartnerének sikerült őt meggyőznie, hiszen a vitapartner újabb és 

újabb körülmények bevonásával a vitába mindig kijelentheti, hogy miért nem meggyőző 

számára az, amit a másik állít, vagyis hogy szerinte a másik félnek miért nincs igaza. 

Következésképpen amennyiben a meggyőzetés tényének nyílt elismerése nem történik meg – 

márpedig erre csak igen ritkán, a nyilvánosság előtt zajló vitákban gyakorlatilag sohasem 

kerül sor –, a (többé-kevésbé) racionális alapú érvelés szükségszerűen kudarcot vall, és 

megnyílik az út más, már jól ismert eszközök alkalmazása előtt: legyen szó burkolt 

nyomásgyakorlásról, hatalommal való visszaélésről vagy akár nyílt erőszakról. Vagyis 

pontosan azokról a módozatokról, amelyek hegemóniáját a cselekvések értelmezésében a 

szociológián belül Boltanskiék újfajta elméletükkel megdönteni igyekeznek. 

 

5. A társadalmi folyamatokba történő beavatkozás 

episztemológiai alapjai 
 

Ebben a fejezetben azt fogom megvizsgálni, hogy mit jelent Bourdieu esetében az 1990-es 

évek elejére tehető, egyes kritikusok által emlegetett „politikai fordulat”, s ez milyen 

változásokat változásokat eredményez Bourdieu-nek a szociológiáról és általában a társadalmi 

valóságról alkotott felfogásában. Amellett, hogy megvizsgálom, milyen mélységű fordulatról 
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van szó, Bourdieu szociológiáját tudományelméleti keretbe ágyazom annak érdekében, hogy 

megállapíthassam, szociológiai és episztemológiai felfogása alapján egyáltalán lehetséges-e a 

társadalmi folyamatokba történő beavatkozás. Ezután arra a kérdésre keresem majd a választ, 

hogy ez a beavatkozás Bourdieu szociológiai és episztemológiai felfogása alapján 

indokolható-e.  

5.1. A bourdieu-i episztemológia és társadalomelmélet alapvetései 
 

5.1.1. Lehetséges-e a beavatkozás? 

 

Először is fel kell tennünk a kérdést: Bourdieu-nek a szociológiáról alkotott felfogása 

egyáltalán megengedi-e, lehetővé teszi-e számára, hogy ő maga szociológusként 

beavatkozzon az általa veszélyesnek ítélt társadalmi folyamatokba? Néhány alapvető 

episztemológiai, tudományfilozófiai és tudományelméleti kérdést kell megvizsgálnunk ahhoz, 

hogy tudjuk, Bourdieu felfogása szerint lehetséges vagy egyáltalán értelmes vállalkozás-e a 

társadalom megváltoztatására törekedni. 

A változásra irányuló tudatos társadalmi cselekvés (beavatkozás) lehetőségének 

kérdése szorosan összefügg a társadalmi cselekvés meghatározottságának (determinizmus) 

problémájával. Ha ugyanis a társadalmi folyamatokat és az egyének habitusát – a 

természettudományok törvényeihez hasonlóan – determinisztikusnak vagy 

megváltoztathatatlannak tartjuk, akkor a beavatkozás eleve nem lehet értelmes vállalkozás. 

Bourdieu sokszor hangoztatta, hogy a különböző intézményeken keresztül (itt részben a 

családra, részben pedig az iskolára gondolt) a társadalomban a pozíciók nagy valószínűséggel 

átörökítődnek, az alávetettek gyerekei nagy valószínűséggel alávetettek, az uralkodó 

osztályok gyerekei pedig szintén nagy eséllyel az uralkodó osztályok tagjai maradnak. 

Másrészt pedig, amennyiben – ahogyan Bourdieu állítja – az alávetettek nem ismerik fel saját 

alávetettségüket, hogyan tudnak ezen a helyzeten változtatni? Nem kérdés, hogy Bourdieu 

társadalomfelfogásában sokkal nagyobb hangsúlyt kap az állandóság és a struktúra, mint a 

változás és az ágencia, a tudatos és célra irányuló cselekvésre való képesség. Azonban 

amennyiben a társadalmi viszonyokat tökéletesen determinisztikusnak tekintjük, akkor a 

társadalmi változás lehetőségét is nagyrészt el kell vetnünk (Calhoun-LiPuma-Postone 1993: 

178-192). 

Bourdieu sok energiát fordított arra, hogy saját elméletében a marxizmusból és a 

strukturalizmusból örökölt determinisztikus felfogáson enyhítsen, többek között úgy, hogy az 
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általa használt habitusfogalomba is beépített egy „nem kiszámítható” részt, továbbá a merev, 

bináris és transzhisztorikus marxi osztályfelfogás helyett az osztályokat mint konstrukciókat 

definiálta, a társadalmi térben egyes pozíciók közelségét pedig az egyazon társadalmi 

osztályba tartozás lehetőségeként, esélyeként vagy valószínűségeként határozta meg. 

Az általa elképzelt és leírt társadalomban nem annak természetéből adódóan létezik 

„determinizmus”, a szabályszerűségeken beavatkozással – elvileg – lehetséges változtatni. 

Sőt, a szabályszerűségek felismerése éppen ezt a célt szolgálja. Az átörökítés (a tőkék és az 

egyének percepcióinak, diszpozícióinak átörökítése, osztályreprodukciója) nem 

automatikusan, hanem kisebb-nagyobb bizonytalansággal, bizonyos társadalmi 

mechanizmusok közvetítésével megy végbe (Pinto 2001: 71). Vagyis az átörökítés kapcsán 

megfigyelt – viszonylagos – statikusság csak látszat, a mezőkben a szereplők között állandó 

harc folyik, ahol végső soron minden egyénnek egyenként kell megméretnie magát, ezért bár 

statisztikailag kevéssé valószínű, az egyes eseteket a maguk konkrétságában szemlélve mégis 

előfordulhat, hogy a társadalmi pozíció átörökítése az utódokra nem sikerül.  

Az ágenseknek tehát van bizonyos fokú szabadságuk, pusztán fel kell fedni előttük a 

gyakran önkényes alapokra helyezett elnyomás tényét, valamint azt, hogy (strukturális 

okokból) mozgásterük meglehetősen szűk, illetve (antropológiai okokból) cselekvési 

lehetőségeik igen korlátozottak. Mivel azonban speciális tudás hiányában nem képesek arra, 

hogy az őket irányító törvényeket felismerjék, még kevésbé pedig arra, hogy 

hatásmechanizmusukat feltárják, a „felszabadítás” Bourdieu szerint a – reflexió eszközével 

felvértezett – szociológus feladata. Meggyőződése szerint csak akkor tudjuk a 

determinizmussal és az uralommal szemben hatékonyan felvenni a harcot, ha létével és 

kényszerítő erejével tisztába kerülünk. Ebben az értelemben tehát a szociológia felszabadít, 

enyhít a végzetszerűségen (défatalise), az uralmat megfosztja természetességétől 

(dénaturalise) és eszközöket nyújt az uralom uralására (dominer la domination).  

Ha [az emberek] „megismerik a törvényt, akkor esélyük, lehetőségük nyílik arra, hogy annak hatásaival 

szembeszegüljenek, de erre egészen addig nincs lehetőségük, amíg meg nem ismerik a törvényt, amely 

tudtukon kívül hatást gyakorol rájuk (Bourdieu 1984a: 89). 

A determinizmus Bourdieu-nél tehát nem természettörvény, hanem pusztán „statisztikai” 

vagy „valószínűségi determinizmus”. Ebből adódóan a beavatkozás a társadalmi viszonyokba 

elméletileg lehetséges, ugyanakkor a valóságban mégis minden tényező az ellen hat, hogy a 

megfigyelhető egyenlőtlenségeken, többé-kevésbé önkényes alávetettségi helyzeten 

változtatni tudjunk, hiszen az erőforrások, tőkék legfőbb birtokosai többé-kevésbé előnyös 

társadalmi helyzetükből adódóan nem érdekeltek a fennálló rend átalakításában. A 
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beavatkozás és a változtatás azonban, mint majd később bővebben kifejtem, korántsem 

tekinthető problémamentes vállalkozásnak. 

Fontos tudnunk, hogy Bourdieu mindig is hangsúlyozta: a szociológia és a 

társadalomfilozófia között éles határt kell vonni. Ez a határ egyrészt a leírás és az előírás, 

tehát a deskriptív és a preskriptív szándék, másrészt pedig az elméleti-kognitív spekuláció és 

az empirikus vizsgálódás között húzható meg. Míg a társadalomfilozófusok leginkább arról 

elmélkedtek (és elmélkednek), hogy „milyen a jó, az ideális társadalom”, addig az empirikus 

kutatást végző szociológust pusztán az érdekli, hogy milyen a társadalom maga. Az 

informatikai forradalom korának szociológusa speciális elemzési apparátusának segítségével a 

társadalmi valóság többnyire aprólékos megismerésére törekszik – bár fontos, hogy az 

empirikus munkát csak elméleti keretbe ágyazva érdemes végezni (és ez megfordítva is igaz). 

Bourdieu szerint a szociológia számára rendelkezésre állnak speciális eszközök a 

társadalmi valóság vizsgálatára, így joggal állíthatjuk, hogy a tudományelméleti szempontból 

nominalistákkal szemben inkább realista, tehát a tudósok lététől független objektív valóságot 

vizsgálja: többször is hangsúlyozza, hogy a mezők a valóságban objektíve létező és empirikus 

módszerekkel vizsgálható dolgok
42

, ahogyan a társadalmi viszonyok is az egyének tudatától – 

legalább részben – függetlenül létező valóságnak tekinthetők. A tudományelméleti realizmus 

Bourdieu-nél pozitivizmussal is párosul, abban az értelemben, hogy a tudományos és a 

spontán tudást, illetve fogalomhasználatot élesen elkülöníti egymástól, elméleteit pedig 

empirikus kutatásokkal igyekszik alátámasztani, de a pozitivizmusnak nem abban az 

értelmében, ahogyan azt akár annak idején Comte, akár később a logikai pozitivisták (Carnap, 

Neurath) gondolták. A doktriner pozitivisták az előfeltevések nélküli valóság megismerésének 

fontosságát hangsúlyozták, tehát bármiféle konstruált elméletet mint a kutatás kiindulási 

alapját elutasítottak. A logikai pozitivisták pedig mindenféle metafizikai kifejezés használatát 

kerülendőnek tartották (Neurath még – részben tréfából, részben viszont tudományos 

szándékból – a tudomány számára tiltott szavak listáját is összeállította, lásd. például: Frank 

1949), és valószínűleg a „habitus” vagy a „mező” metaforikus bourdieu-i fogalmával sem 

tudtak volna érdemben mit kezdeni. Bourdieu esetében a pozitivizmus azt is jelenti, hogy 

                                                 
42

 Bár Bourdieu szociológiájában alapvetően realista, de konstruktivizmusa alapján érthető, hogy a 

nominalizmust sem veti el, sőt, szociológiájának vannak nominalista vonásai is, például mikor Marxszal 

szemben az állítja, hogy az osztályok nem eleve adottak, hanem létrehozandók, vagyis legfőképpen csak 

potencialitások. Bizonyos értelemben tehát a tudósra van bízva, hogy kiket sorol egy osztályba, noha 

korrespondanciaanalízis segítségével rekonstruálni tudjuk a társadalmi teret, amelyben egyes emberek közelebb 

vannak egymáshoz, mások pedig távolabb, tehát a társadalmi osztályba sorolásuk korántsem teljesen önkényes 

(Bourdieu 1979:140-141, 2000a: 95, 2002a:17). 
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felfogása a megértő (szubjektivista) szociológiával szemben jóval közelebb áll az objektivista 

megközelítési módhoz (Némedi 2004: 30). 

Bourdieu pozitivizmusa és tudományelméleti realizmusa tehát konstruktivizmussal 

párosul. Egyrészt nyilvánvaló, hogy már maga a tudományos elméletalkotás is per 

definitionem konstrukciós folyamat; de a szociológia nem csak az elméletek, hanem a 

vizsgálat szintjén is szükségszerűen konstruál bizonyos fogalmi eszközöket, amelyek a 

valóságban nem ebben a formában – vagy ebben a formában nem – léteznek; a jövedelem 

folytonos változóját például diszkrét eloszlásúvá változtatja, vagyis határt húz meg ott, ahol a 

valóságban nincsen, amikor a társadalmat – leegyszerűsítve – szegényekre és gazdagokra 

osztja; ugyanígy gyakran kérdés, hogy hol jelöljük ki a határt fiatal és öreg, falu és város, 

város és külváros, felvett és elutasított jelentkező stb. között
43

 (Bourdieu 1980c: 240, 1984a: 

87). Sőt az ágens bourdieu-i kulcsfogalma is bevallottan konstrukció, és nem azonos a nem 

konstruált egyénnel: az ágenst a tudós az elemzés szándékával azokból a tulajdonságokból, 

dimenziókból, változókból „gyúrja össze”, amelyek egy mezőben fontos szerephez jutnak 

(Bourdieu 1984c: 37), miközben más, a vizsgálat szempontjából elhanyagolható vonásait 

homályban hagyja. 

Bourdieu szintén tisztában van azzal, hogy nem csak az számít, a dolgok hogyan 

vannak a valóságban, hanem az is, hogy az emberek hogyan fogják fel a valóságot.
44

 A 

bourdieu-i elmélet egyik nagy újítása, hogy körkörössé teszi azt az egyirányú folyamatot, 

amely legalábbis a marxi elméletben az anyagi és szimbolikus/tudati szféra között fennáll. Az 

objektív világ belsővé tétele az emberek habitusán keresztül megy végbe, amely a 

későbbiekben a valóságot előrendezett sémák szerint interpretálja. 

Bourdieu felfogása (a nominalizmussal szemben) tudományelméletileg realista, a 

társadalmi világot ugyanis – alapvetően – objektív valóságként képzeli el. Ez jelen 

vizsgálatunk szempontjából azért fontos, mert ha a társadalmi viszonyok pusztán a tudós vagy 

az emberek minden objektív alapot nélkülöző konstrukciói lennének, nem a társadalmi 

valóságba, hanem pusztán abba a „fogalmi valóságba” kellene beavatkozni, azon a fogalmi 

valóságon kellene változtatásokat eszközölni, amely nem feltétlenül feleltethető meg valós 

társadalmi viszonyoknak. Márpedig Bourdieu egyértelműen az egyes emberek akaratától és 

                                                 
43

 A folytonos változók diszkrétté alakítása nem csak a társadalomtudós konstrukciója, hanem a társadalmi világ 

számos területén bevett eljárás: mikor az iskolai felvételi vizsgán a jelentkezőket teljesítményük alapján 

„felvettekre” és „elutasítottakra” osztja, noha lehetséges, hogy a legrosszabbul teljesítő „felvett”, és a legjobban 

teljesítő „elutasított” teljesítménye között csak árnyalatnyi a különbség. Ez a dilemma egyébként Szóritész 

paradoxonaként is ismert, és eredetileg azt a kérdést vetette fel, hogy meddig tekinthető homokkupacnak a 

homokkupac, ha szemenként elveszünk belőle egy-egy homokszemet. 
44

 „Úgy gondolom, hogy a társadalmi osztályok, hierarchiák kétszeresen is léteznek, egyrészt a valóságban, 

másrészt az elmékben magukban” (Bourdieu 2002c: 105). 
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tudatától független, valós társadalmi jelenségekre és viszonyokra utal akkor, amikor a 90-es 

évek elejétől kezdve a társadalomra nézve káros, veszélyes és az embereknek (főleg az 

alávetett helyzetben élőknek) szenvedést okozó tendenciákról beszél. (Bár a változtatás egyik 

lehetséges eszköze a tudatokban, sőt, a testivé vált dispozíciókban indukált változás – erre a 

kérdésre írásom végén még visszatérek.) 

A pozitivizmus, a konstruktivizmus és a tudományelméleti realizmus mellett Bourdieu 

szociológiája alapvetően strukturalista beállítottságú. Tévedés volna azonban „tisztán” 

strukturalistának tekinteni, szociológiájában ugyanis a strukturalista és a konstruktivista 

vonások egymástól elválaszhatatlanul vannak jelen. Ezért említi Philippe Corcuff a bourdieu-i 

szociológiát „strukturalista konstruktivizmusként” (Corcuff 2003: 19), és Bourdieu-t szó 

szerint idézve Wessely Anna (2005) is ezért hangsúlyozza, hogy a társadalmi valóság 

megértésében a strukturalista és a konstruktivista vonások egyidejű figyelembe vételére van 

szükség, ugyanis az ágensek közreműködnek a társadalmi valóság felépítésében, azonban ezt 

a strukturális kényszerekhez igazodva teszik (2005: 224). 

Ami azonban a konstruktivizmust illeti, úgy vélem, Bourdieu tudományos 

gyakorlatában nem jut olyan meghatározó szerephez, mint ahogy azt Corcuff szófordulata 

sugallja. A kifejezés két tagját felcserélve – a szintagma második elemét hangsúlyozandó – 

strukturalista konstruktivizmus helyett talán pontosabb volna konstruktivista 

strukturalizmusról beszélni. Bourdieu tisztában van azzal, hogy a legtöbb szociológus – így ő 

maga is – konstruál fogalmakat, azonban azok nem „valóságidegen” koncepciók, hanem, 

legalábbis Bourdieu meggyőződése szerint, empirikusan is megalapozottak, és a társadalmi 

valóság tükröződik bennük vissza. Ily módon Bourdieu mintegy összebékíti diskurzusában a 

konstruktivizmust a korábban tárgyalt tudományelméleti realizmussal – amennyiben ezúttal a 

konstruktivizmus szót nem a társadalmi valóságot interakcióik során közösen felépítő 

egyszerű cselekvőkre, hanem a tudomány konstrukciókat létrehozó törekvésére 

vonatkoztatjuk. 

A bourdieu-i elméletben Hans-Peter Müller szintén a struktúrák elsődlegességét 

hangsúlyozza (Müller 2006: 48), és arra mutat rá, hogy Bourdieu korai antropológiai munkái 

legalább három szempontból strukturalistának nevezhetők. Legelőször is, a szubsztancialista 

elméletekkel szemben – amelyek a társadalomról, a tőkéről, a kapitalizmusról vagy a 

munkásosztályról mint elvont fogalmakról hajlamosak úgy beszélni, mintha valóban képesek 

volnának cselekedni, Bourdieu inkább a viszonyokra, a relációkra helyezi a hangsúlyt. 

Másodszor, gyakran dichotómiában, egymással szembeállítható fogalompárokban 

gondolkodik: kint/bent, férfi/nő, uralkodók/alávetettek stb. Végül pedig, azokat a 
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törvényszerűségeket kutatja, amelyek az elsőrendű struktúrákat másodrendű struktúrákká 

fordítják át (itt Müller valószínűleg a materiális és a szimbolikus struktúrák, az objektív világ 

és a habitus közötti megfelelésekre gondol, bár ennek kifejtésével adós marad) (2006: 50). 

Bourdieu-nél struktúrákon nem időtlen, transzhisztorikus (történelmi korokon átívelő) 

képződmények értendők, az általa körvonalazott struktúrák ugyanis szereplőket feltételeznek, 

akik valamilyen módon felépítik a társadalmi valóságot (még ha ez igen távol áll is Berger és 

Luckmann konstruktivista felfogásától, Bourdieu ugyanis az egyének cselekvéseiben vagy a 

habitus fogalmában inkább a meghatározottságot helyezte előtérbe). Az ágensek és a 

társadalmi struktúrák egymás létét feltételezik, egymást kölcsönösen és szüntelenül alakítják. 

De maguk a struktúrák is potenciálisan állandó változásnak vannak kitéve, tehát nem 

luhmanni értelemben vett rendszerekről vagy struktúrákról van itt szó (Luhmann 2006: 23), 

amelyben a testtel bíró cselekvő csak apró mellékszerepet kap, s tulajdonképpen létük nem is 

előfeltételezi a testtel bíró cselekvők létezését. Ezzel szemben Bourdieu felfogásában „a 

[társadalmi] tér bizonyos értelemben csak a benne megtalálható ágensek és a köztük létrejövő 

objektív viszonyoknak köszönhetően létezik” (Bourdieu 2009b: 40). Luhmannál „a 

szubjektum, illetve a cselekvő fogalma helyett – ami hagyományosan uralja a modern 

szociológiát, […] a rendszer, illetve a művelet fogalmához kapcsolódik az aktivitás (Éber 

2006: 334). 

Mindenképpen érdekes viszont, hogy Bourdieu magát hol strukturalistaként, hol 

antistrukturalistaként határozza meg. A Choses dites oldalain úgy fogalmaz, hogy „ha 

kedvemre való volna a cimkézés […], akkor azt mondanám, hogy egyfajta genetikus 

strukturalizmus kidolgozásával próbálkozom” (Bourdieu 1987: 24, idézi Jourdain és Naulin 

2011:32). Ugyanebben a műben később strukturalista konstruktivistának vagy konstruktivista 

strukturalistának nevezi magát (Bourdieu 1987: 147), és a Homo academicusban (1984c) is 

arra hívja fel a figyelmet, hogy „a strukturalista és a konstruktivista megközelítés […] 

ugyanannak az eljárásnak csak két eltérő momentuma” (idézi Calhoun 2005: 234). Ezzel 

szemben mintegy két évtizeddel később az Esquisse pour une auto-analyse című 

önelemzésében már azt hangsúlyozza, hogy őt csak tudatlanságból vagy rossz szándékból 

lehet strukturalistának nevezni, hiszen az egyetlen olyan írásában, amelyben a strukturalizmus 

kérdésével foglalkozott, saját bevallása szerint antistrukturalista álláspontot képviselt 

(Bourdieu 2004: 101). 

Az általa doktrinernek tekintett strukturalistákkal folytatott vitájában két alapfogalom 

játszik fontos szerepet: az egyik a mező, a másik a habitus. 
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A bourdieu-i értelemben vett mező nem rendelkezik azzal a transzhisztorikus léttel, 

amelyet például Marx és követői az alap és a felépítmény kölcsönös helyzete esetében 

feltételeznek, azt a folyamatos átalakulás, a benne uralkodó feszültség, a szereplők között 

zajló állandó harc „élteti”. Igaz ugyan, hogy a szereplők valamilyen – többnyire konkurencián 

alapuló – viszonyulása egymáshoz a mezők létezésének szükséges alapfeltételét képezi, 

azonban nem minden cselekvés hoz létre mezőt: mező csak akkor alakul ki, ha ugyanazon 

tevékenységi körhöz tartozó egyének között konkurenciaharc alakul ki, és az adott mezőre 

specifikusan jellemző tőkék felhalmozásán keresztül mindannyian a mezőn belüli dominancia 

kialakítására törekszenek (Mounier 2001: 56). 

Mikor Bourdieu a mező esetében strukturalizmusról beszél, akkor ezen homológiát, 

mező és mező között megfigyelhető szerkezeti hasonlóságot ért: mindegyik mezőben harcok 

folynak, az ellenérdekelt felek versenyeznek egymással, legfőbb céljuk pedig a dominancia 

kialakítása és megtartása, míg a harcban tőkéket és ütőkártyákat (atouts) használnak, a tőkék 

és ütőkártyák felhasználásában alkalmazott többé-kevésbé tudattalan „stratégiákat” pedig 

nagyrészt a cselekvők habitusa határozza meg. Fontos szempont, hogy a klasszikus 

strukturalizmus az emberekre nem mint tudatos cselekvőkre, hanem mint olyan lényekre 

tekint, akik a struktúrák által kijelölt „terelőkorlátok” kényszerítő hatásainak kénytelenek 

engedelmeskedni. Bourdieu-nek a strukturalistákkal folytatott vitájában a habitus fogalma 

azért nyer kiemelt fontosságot, mert az emberek egyéni vagy osztályhabitusának egy olyan 

része is van, amely viselkedésüket-cselekvésüket bizonyos fokig kiszámíthatatlanná, előre 

nem jelezhetővé teszi. 

Bourdieu szociológiai felfogása tehát amellett, hogy a konstrukciós folyamatok 

létjogosultságát nem vonja kétségbe, alapvetően strukturalista és tudományelméletileg 

realista, valamint nagy részben pozitivista és objektivista. Mindebből összességében az 

következik, hogy Bourdieu szociológiájának „talaján állva” a társadalmi viszonyokba történő 

beavatkozás, bizonyos társadalmi tendenciák megváltoztatása, még ha komoly erőfeszítéseket 

igényel is, de elméletileg lehetséges vállalkozás. 

 

5.1.2. Igazolható-e a szociológus beavatkozása a társadalmi folyamatokba? 

 

A következő kérdés arra vonatkozik, hogy 1.) ki ítéli meg, hogy milyen folyamat számít 

károsnak egy társadalomra nézve, tehát a társadalom mely szereplői képesek megállapítani 
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azt, hogy milyen jelenségek számítanak társadalmi problémának?, és 2.) ki legyen az, aki a 

károsnak vélt folyamatokkal szemben felveszi a harcot? 

Bár nem teszi explicitté, Bourdieu ezekben a kérdésekben – úgy tűnik – Mertonnal 

(Merton é.n.: 808) ért egyet, aki azt hangsúlyozza, hogy a társadalmi problémák 

felismeréséhez egyedül a szakemberek, tehát a szociológusok rendelkeznek speciális tudással 

és megfelelő módszerekkel. Bourdieu abból a felismerésből indul ki, hogy amennyiben az 

emberek elől a társadalmi folyamatok, mechanizmusok működési módja el van leplezve, 

óhatatlanul a hozzájuk képest többlettudással bíró szociológusra hárul az a feladat, hogy a 

rejtettebb társadalmi problémák létére felhívja a figyelmet.
45

 Vegyük a politika példáját: a 

politikáról mindenki azt gondolja, hogy ért hozzá, és fel sem merül az emberekben, hogy 

esetleg a valós problémákról ne értesülnének, hiszen a politikai döntéseket az újságírók az 

újságokban, a televízióban, a rádióban, az interneten stb. nap, mint nap megvitatják. A 

szociológus – Bourdieu – azonban a színfalak mögé lát, és képes rámutatni arra, hogy ki miért 

mondja azt, amit mond, mely társadalmi pozíció, a politikai és az újságírói mező közötti 

összefonódások milyen álláspontokat, állásfoglalásokat generálhatnak.
 46

 

Bourdieu a politika mediatizálásában komoly veszélyt lát: egyrészt tudjuk, hogy az 

avatatlan vagy edzetlen tekintet nem képes a politikai döntések mögé hatolni, másrészt a 

helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az újságírók nagyrészt a politikai elit szolgálatában állnak, 

ők a „kapuőrök” (gate keepers), akik a közvéleményt irányítják, és az elgondolható 

problémák és felvethető kérdések körét kijelölik. Bourdieu fontosnak tartja, hogy lássuk: az 

újságírók és politikusok által megvitatott kérdések a társadalom egésze vagy alávetett 

csoportjai szempontából nem feltétlenül a legfontosabbak. 

A társadalmi problémák felismerése tehát – legalábbis a ’90-es évek 

Franciaországában Bourdieu szerint – nem lehet kollektív definíciós folyamat eredménye, 

ahogyan például Herbert Blumer állítja (lásd. pl. Blumer 1975), hiszen a jelenségek nem 

nyíltan, hanem burkoltan fejtik ki hatásukat, így per definitionem nem kényszerítik rá az 

embereket arra, hogy azokról vitát nyissanak. Az ágensek tudása sokkal inkább gyakorlati 

jellegű, a gyakorlatokhoz kötődik: 

                                                 
45

 Merton saját álláspontját azzal indokolja, hogy a differenciált nyugati társadalmakban, amelyekben a státuszok 

és a csoportok is rendkívül különbözők egymástól, nem várhatjuk, hogy egy társadalmi probléma rövid időn 

belül kikristályosodjon. A szociológus birtokában van annak a tudásnak, amely segítségével képes elkülöníteni a 

társadalmi problémaként látott helyzeteket a valós társadalmi problémáktól (Merton é.n.: 808). 
46

 „A politikát nehéz elgondolni, mert egyszerre ismerjük is és nem is. A hírekben minden nap hallunk róla, s a 

politika ismerősségérzésében fürdünk, ami a politikai világ megismerésének legfőbb akadálya, s az analógiák, 

amiket használok, hasznosak abban az értelemben, hogy lehetővé teszik a szakítást ezzel az elvakító 

ismerősségérzéssel, amely azt eredményezi, hogy úgy értünk meg mindent, hogy közben semmit sem értünk” 

(2000a: 72-73). 
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a szociológusnak olyan emberekkel van dolguk, akik – a gyakorlat szintjén – jobban tudják nála azt, amit 

ő meg akar tudni: legyen szó cégvezetőkről vagy szubproletariátusról, a szociológusnak az a dolga, hogy 

felszínre hozzon olyan dolgokat, amiket az emberek tökléletesen tudnak, de egy másik módon, vagyis 

anélkül, hogy igazán tisztában volnának velük (Bourdieu 1980c: 245).  

Ebből következik, hogy a kollektív fellépés valami mellett vagy ellen spontán módon szintén 

nem lehetséges. Egyedül a szociológus van birtokában az elleplezett folyamatok 

felismeréséhez szükséges specifikus tudásnak, s többek között ez is arra utal, hogy Bourdieu – 

egyébként nem csak politikai szerepvállalása idején, hanem már jóval korábban is – meg volt 

győződve arról, hogy a tudományos és a hétköznapi tudás egymástól elválasztható és 

elválasztandó. A politikai mezőről írott könyvében, amely 2000-ben jelent meg, ennek 

kapcsán – némiképp eufemisztikusan – így fogalmaz: „[...] az értelmiségieknek és kutatóknak, 

legyenek közgazdászok, szociológusok vagy történészek, némiképp nagyobb hozzáférésük 

van a társadalmi világ igazságaihoz, mint az átlagnak” (Bourdieu 2000a: 68). 

Bourdieu ebben a kérdésben élesen szembekerül az etnometodológusokkal, akik 

minden embert amatőr társadalomtudósnak tekintenek, és hangsúlyozzák, hogy az „utca 

emberének” meglátásai semmivel sem kevésbé megalapozottak, mint a szociológuséi. 

Bourdieu az etnometodológia perspektívájával nem tudott azonosulni, és úgy gondolta, annak 

a szociológia számára szinte semmilyen hozadéka sincsen.
47

 Ezzel szemben a valódi 

szociológus olyan felhalmozott (szak)tudás és módszer (statisztikai kutatás, reflexió) 

birtokában van, amelyet a társadalmi valóság feltárására és az igazságtalanságok enyhítésére 

fel tud használni, tehát a társadalmi viszonyokba történő beavatkozás, azok megváltoztatása 

nem csak lehetséges, hanem indokolt is. Bourdieu szerint a szociológus egyik legfontosabb 

feladata az, hogy az imént említett „elleplezési mechanizmusokra” ráirányítsa a figyelmet. 

Különösen fontosnak és indokoltnak látja ezt a gazdaság, a politika és a média mezeje 

esetében, mivel azok napjainkban oly mértékben „rátelepedtek” a többi mezőre, hogy már-

már ez utóbbiak autonómiáját veszélyeztetik.
48

 Felmerül annak a kérdése is, hogy e hatás 

eredményeképpen nem fognak-e a sajátos tétek és illusiók megszűnni, illetve a gazdaság, a 

politika és a média logikája szerint átalakulni. Másképpen fogalmazva: a korábban 

függetlennek számító mezők szereplői számára is a pénz, a hatalom és a népszerűség lesz-e a 

                                                 
47

 A 2000/2001-es tanévben a Collège de France-ban tartott előadásaiból szerkesztett könyvében az 

etnometodológiát ily módon ostorozza: A szociológusoknak „ellen kell állniuk a kísértésnek, hogy behódoljanak 

a narcisztikusnak nevezhető reflexivitásnak”, amely az etnometodológiát jellemzi, „öncélú és semmilyen 

gyakorlati hasznot nem hoz” (Bourdieu 2005: 127-128). 
48

 Bourdieu csak ritkán hivatkozik Habermasra, azonban a sorok között nehéz nem észrevenni a rokonságot az 

elhíresült habermas-i kordiagnózissal: a rendszer gyarmatosítja az anyagi és hatalmi eszközök hiányában 

védekezésre képtelen életvilágot. Az osztálykonfliktust elleplező mechanizmusok bourdieu-i elmélete ugyancsak 

megtalálható Habermasnál, aki az osztályellentétek felszámolódása helyett azok rejtettségéről beszél: a technika 

és a tudomány eszköze az uralmon lévők számára lehetővé teszi, hogy azok a többi embert – szinte – kizárják a 

politikai döntéshozatal folyamataiból. Az uralmon lévők végső érvként a technikai haladást, a gazdasági 

növekedést jelölik meg, s ennek nevében elnyomják az uralmon nem lévőket (Habermas 1994: 46). 
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legfontosabb motiváció, és ezzel az autonóm mező nem válik-e heteronómmá? Noha ezt a 

kérdést Bourdieu nem ebben a formában teszi fel, de kétségkívül erre gondol, amikor azokról 

az értelmiségiekről beszél, akik ahelyett, hogy saját pályatársaik előtt méretnék meg magukat, 

inkább a média világát választják, és újságokban, tévé- és rádióműsorokban a közönség vagy 

politikai tanácsadóként megbízóik kegyeit keresik. Ez utóbbiakról így nyilatkozik: 

„Manapság a szocialisták nem szociológusokat, hanem tanácsadókat alkalmaznak. Hát igen! 

Ez hatalmas különbség, ugyanis a szociológus nem a politikusoknak és újságíróknak, hanem a 

többi szociológusnak tartozik elszámolással” (Bourdieu 2000a: 43-44).
49

 

Ugyanennek a jelenségnek a másik oldala, mikor a gazdasági mező szereplői a 

tudományos tevékenységre, akár cenzúra formájában is, közvetlen nyomást gyakorolnak. A 

következő esetet maga Bourdieu említi A tudomány tudománya és a reflexivitás című, 

magyarul 2005-ben megjelent könyvének előszavában: „[…] egy bizonyos kaliforniai cég, 

amely az AIDS-et okozó HIV-vírus elleni védekezőképességet fokozó oltóanyag 

előállításával kísérletezik, a múlt év végén [2000-ben] megkísérelte megakadályozni egy 

tudományos cikk megjelenését, mely az oltóanyag hatástalanságát bizonyította” (Bourdieu 

2005: 8). 

Láttuk tehát, hogy Bourdieu szerint az emberek tekintete elől elleplezett káros 

mechanizmusokra és tendenciákra csak a szociológus képes felhívni a figyelmet, egyedül 

azonban tehetetlen, maga mellé kell ugyanis állítania azokat, akiket az új tendenciák a 

leginkább sújtanak. A szociológus egyedül nem képes harcba szállni, szüksége van arra, hogy 

abba a közvetve vagy közvetlenül érintett embereket is bevonja. Mobilizálnia kell azokat a 

csoportokat, amelyek szemét felnyitotta, és valódi kollektív cselekvőket kell belőlük 

szerveznie. (Ennek lehetőségeire az írás végén fogunk visszatérni.) A társadalmi harc egyik 

fontos eszköze a tömegdemonstráció. A tudós ugyanis nem képes a média csatornáin 

keresztül komoly változásokat előidézni, hiszen az újságírók „kapuőrökként” útját állják, a 

fennálló rendet és politikai elitet védelmezik. 

Bourdieu esetében továbbra is nyitva áll az az alapvető filozófiai kérdés, hogy 

lehetséges-e (és ha igen, hogyan) tényítéletekből kiindulva értékítéleteket megfogalmazni. 
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 Itt tetten érhető a „szakértő szociológus” és a társadalomkritika iránt fogékony metakritikát végző szociológus 

szembeállítása. Míg a szakértők az általuk kijelölt politikai keretek között mozognak, például politikai 

megrendelésre megvizsgálják, hogy a kormány valamely intézkedései elérték-e a kitűzött célokat, addig a 

metakritikára fogékony szociológusok többek között azokra a keretekre, fogalmakra, célokra is rákérdeznek, 

amelyek a politikusok és szakértők viszonyát meghatározzák. A metakritikát végző szociológusok nem 

egyszerűen egy mások által kijelölt cél megvalósulását ellenőrzik, hanem e célok szükségességére, morális 

helyességére is rákérdeznek. (A metakritika kérdésének tematizálását lásd Boltanski 2008a: 27, 2009: 19-25.) Ez 

a distinkció egyébként Burawoy-nak a közpolitikai és a kritikai szociológia közötti különbségtételére is rímel 

(lásd például Burawoy 2006: 46). 



76 

 

Például hogyan legitimálható azon állásfoglalása, mely szerint a globalizáció vagy a 

gazdasági, illetve politikai mező „túlzott befolyása” káros a francia társadalomra nézve? 

Bourdieu szerepvállalását azzal igazolja, hogy felhalmozott szakértelme birtokában nem 

teheti meg, hogy a negatív tendenciákra ne hívja fel a figyelmet. Ebben az értelemben magát a 

meteorológushoz hasonlítja, aki köteles jelezni, ha olyan, a közeljövőben végbemenő 

természeti esemény jut tudomására, amely az emberekre komoly veszélyt jelenthet (Bourdieu 

2000a: 44). 

Úgy tűnik, a „politikai fordulat” után Bourdieu-nek a szociológus helyes 

szerepfelfogására vonatkozó álláspontja ismét a szélső pólusoktól való távolságtartás igényét 

fejezi ki. Az egyik elméleti végpont szerint a tudósoknak kell vezetniük a társadalmat (pl. 

Comte, Platón). Ezzel kapcsolatban mondja Bourdieu, hogy „nem szeretném a biológusokat a 

hatalomban látni… a szociológusokat még kevésbé” (Bourdieu 2000a: 79). A másik elméleti 

végpont szerint a tudósnak semmi dolga a politikában (pl. szélsőséges relativisták). E két – 

végletes – felfogással szemben Bourdieu úgy véli, hogy a tudósoknak a tudományos mezőn 

kívül is használniuk kell azt a speciális és univerzális vagy univerzalizálható tudást, amelyre a 

tudományos mezőben – költségvetési források révén – szert tettek. Bourdieu e tekintetben 

Jean-Paul Sartre-hoz és Michel Foucault-hoz hasonló szerepbe helyezi magát, de e három 

közéleti értelmiségi szerepfelfogásában mégis jelentős különbségek mutatkoznak: Sartre-ral 

és Foucault-val szemben Bourdieu a kollektív értelmiségi (l’intellectuel collectif), más 

értelmiségiekkel hálózatban tevékenykedő, nemzetközi kapcsolatokat is ápoló értelmiségi 

elképzelését hirdeti (lásd. például Bourdieu 1992b: 114-116, Bourdieu 2000a:79, Pinto 2002: 

191-200), aki leginkább csak azokban a kérdésekben nyilvánul meg, amelyekkel kapcsolatban 

empirikus kutatásokból táplálkozó, tudományosan is megalapozott mondanivalója van. (A 90-

es évektől kezdve ez az „episztemológiai szigor” enyhülni kezd, a televízióról és az 

újságírókról leleplező szándékkal írott pamfletjének [1996a] megjelenését például nem előzte 

meg specifikus kutatás.)  

Az a bourdieu-i meglátás, miszerint a tudósnak a politika mezején keresztül joga és 

kötelessége hatást gyakorolni a kártékonynak ítélt társadalmi folyamatokra, korántsem 

magától értetődő vagy problémamentes. Bourdieu ugyanis gyakran szállt síkra egyes mezők 

(pl. tudomány, művészet) autonómiájának védelmében; úgy vélte, a politikai, gazdasági 

csoportoknak semmi keresnivalójuk sincs ezekben a mezőkben, mivel nem rendelkeznek 

azzal az illusióval, azzal a játékba vetett hittel, ami ahhoz lenne szükséges, hogy ezekben a 

mezőkben cinizmus nélkül, a tétek és a küzdelem céljának elfogadásával tevékenykedni 

tudjanak. Noha tudjuk, hogy a politika mezeje közel sem annyira autonóm, mint az imént 
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említett két másik, mégis joggal merül fel a kérdés: mit keres egy szociológus a politikusi 

mezőben? Az a tény pedig, hogy Bourdieu nem politikusként, tehát a politikai mező sajátos 

tétjeit nem elfogadva, hanem szociológusként lép be a politikai mezőbe és válik annak 

szereplőjévé (Calhoun 2005: 252), vagyis a tudomány átpolitizálása helyett a politika 

tudományos alapokra helyezését tűzi ki célul (Champagne és Christin 2004: 215), újabb 

kérdést vet fel: lehet, hogy Bourdieu „vizet prédikál és bort iszik”? Ezt a kérdést később, a 

tudományos mező specifikus működésének és a tudományos tudás sajátos minőségének 

vizsgálatakor fogjuk tudni megválaszolni. 

A tény- és értékítéletek problémája azonban attól még nem szűnik meg, hogy 

Bourdieu saját pozívióját két elméleti végpont között félúton határozza meg. Erre a 

problémára Loïc Wacquant is felfigyelt, és úgy próbálta meg Bourdieu-t ebből a kényes 

kérdésből kimenteni, hogy a tény- és értékítéletek közötti logikai átjárhatatlanságot túlhaladott 

pozitivista álláspontnak nyilvánította. A bourdieu-i szociológiában az értékítéletek, az 

erkölcsös és erkölcstelen elkülönítése már-már magából a tudományból következik, hiszen 

Bourdieu szociológusként csak a munkáját végzi, mikor az elleplezett és elleplező társadalmi 

mechanizmusokra ráirányítja a figyelmet. Ahogyan Loïc Wacquant fogalmaz: 

Bourdieu szociológiája morális üzenetet közvetít, mégpedig két szinten. Először is, az egyén 

szempontjából, eszközöket kovácsol a szükségszerűség és a szabadság zónáinak megkülönböztetésére, és 

ennélfogva kijelöli azokat a tereket, amelyek a morális cselekvés számára nyitva állnak. 

 Az ágensek 

minél inkább a bennük rejlő társadalmi tudatára ébrednek […], annál kisebb lesz az esélye annak, hogy a 

bennük lakozó külsőség (extériorité) mozgassa őket. Bourdieu szemében a szociológiának az a feladata, 

hogy a társadalmi világ természettől adott voltát megkérdőjelezze (dénaturaliser), és fátumjellegétől 

megfossza (défataliser) (Bourdieu és Wacquant 1992b: 39-40). 

Ez a feladat, abban az értelemben, ahogyan azt Bourdieu és Wacquant elgondolja, nem a 

szociológiának morális kérdésekben történő állásfoglalását, hanem valójában annak raison 

d’être-jét jelenti. Amit Bourdieu saját felfogásában tesz, az még csak nem is valamiféle 

sajátos szociológusi szerepvállalás, hanem a szociológia maga. Értelmezésünk szerint tehát a 

bourdieu-i szociológia a látható nem-valóság és a nem látható valóság közötti ellentét 

láthatóvá tételét állítja saját tevékenységének középpontjába. Ebből azonban – logikailag – 

továbbra sem olvasható ki, hogy a megszerzett tudományos tudást hogyan lehet vagy kell a 

tudományos mezőn kívül felhasználni. Saját szerepvállalását Bourdieu ugyanis már-már 

logikai szükségszerűségként látja és láttatja: ha a tudós „meg van győződve arról, hogy a 

neoliberális politika és a bűnözési ráta, neoliberális politika és bűnözés, neoliberális politika 

és azon jelek között, amelyeket Durkheim anómikusnak hívna, összefüggés van, hogyan 

tehetné meg, hogy ezt nem mondja ki?” (Bourdieu 2002c: 3). 
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Az előbb elmondottakból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Bourdieu nem 

valami mellett foglal állást, hanem olyan folyamatokkal szemben, amelyek a társadalmi 

integrációt, végső soron pedig a társadalom létét veszélyeztetik
50

, s e folyamatok gerjesztőit 

és haszonélvezőit a (neo)liberális politikusokban (és politikában) azonosítja, akik abban 

érdekeltek, hogy e folyamatokat – bárminemű társadalmi ellenállás alól már eleve kirántva a 

szőnyeget – elkerülhetetlen társadalmi törvényszerűségekként állítsák be. „Szakítani kell a 

történelmi elkerülhetetlenség ezen új hitével, amelyet a liberalizmus teoretikusai hirdetnek” – 

írja abban a cikkben
51

, amely az 1995-ös, a párizsi Gare de Lyon előtt tartott sztrájk során 

elmondott beszédének írásos változata, s melynek címe is rendkívül beszédes: Contre la 

destruction d’une civilisation, vagyis: Egy civilizáció lerombolása ellen (Bourdieu 1998: 30-

33). Bourdieu tehát saját társadalmi szerepvállalását nem tudatos értékválasztás 

következményeként, hanem – értelmezésemben – már-már reflexszerűnek tekinti. Bourdieu 

tulajdonképpen a szociológia egyik legfontosabb vizsgálati tárgyának létét félti, a (francia) 

társadalmat magát látja veszélyben forogni. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy még ha a neoliberális politikára úgy tekintünk is, 

mint ami sokak elszegényedését és kevesek meggazdagodását eredményezi, fellépésünk 

ellene akkor is csak abban az esetben tekinthető morális értelemben igazoltnak, ha értékeink 

szerint az elszegényedő többség pártján állunk (vagy legalábbis a tömeges elszegényedést a 

társadalom integráltságát veszélyeztető folyamatnak tekintjük). Hiszen – logikailag – 

ugyanúgy állhatnánk a vagyonosodó kisebbség oldalán is, amennyiben értékeinkben 

valamiféle elitizmus tükröződik, vagy ha úgy gondoljuk, hogy a vagyonosok anyagi sikereiket 

szorgalmuknak, kiemelkedő képességeiknek vagy teljesítményüknek köszönhetik. Az 

alávetetteket, kizsákmányoltakat, elnyomottakat, bizonyos javakból kizártakat is csak akkor 

karoljuk fel, ha ez értékeinkből, morális alapállásunkból következik. Bourdieu azonban más 

irányból közelít, s a tény- és értékítéletek között húzódó szakadékot próbálja meg áthidalni: 

természetesen tudatos értékvállalásnak tekinti az elesettek felkarolását, de ezt nem csak a 

társadalmi igazságosságérzetre hivatkozva teszi, hanem azért is, mert valamiféle 

funkcionalista érvelésből kiindulva úgy gondolja, a neoliberális politikával szemben ez segíti 

elő a társadalmi integrációt. Bourdieu-nél a társadalmi integrációra való hivatkozás az ultima 

ratio, tehát ugyanúgy, ahogy az orvos esetében a beteg életének megmentésére való törekvés, 
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 Bourdieu egyértelművé teszi, hogy az ő feladata nem a „helyes út” kijelölése, hanem az, hogy bizonyos, 

korábban nem látható, általa feltárt jelenségekre, mechanizmusokra ráirányítsa a figyelmet. Az iskolai 

egyenlőtlenségek újratermelődése kapcsán egy interjúban így nyilatkozik: „A szociológusnak, aki csak 

megállapít, diagnosztizál, mindig nagyon nehéz (értsd: problémás) az ideális funkciókat meghatároznia” 

(Bourdieu: 1993b). 
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 Egyéb közéleti cikkekkel egybegyűjtve megjelent a Contre-feux (1998) című kötetben. 
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ebből a perspektívából nézve a társadalom szétesésének megakadályozása sem tekinthető 

értékválasztásnak, legfeljebb csak a cselekvés „szakmai etikai imperatívuszának”. 

Egyszerűen: a szociológus nem tehet mást, ha saját hivatását komolyan veszi.  

A kérdés tehát az, hogy a társadalmi integráció szükségességének vállalása pusztán 

egynek számít-e a lehetséges értékek közül, vagy pedig olyan valami, ami nélkül a társadalom 

nem képes működni. Másképpen: 1.) a tudós értékei, vagy 2.) a társadalom 

dezintegrálódásának veszélye bírja-e már-már automatikusan cselekvésre akkor, amikor a 

neoliberális politikával szemben nyilvánosan fellép? Véleményem szerint Bourdieu esetében 

mindkettőről szó van, hiszen a társadalmi folyamatokba történő beavatkozást „a tudomány 

fegyverzetében” képzeli el, nem pedig politikusként, ugyanakkor az értékítéletek 

megjelenését sem zárja ki e szerepvállalásokban: „Szakértelmemet vetem latba, [azonban e 

beavatkozás] értékítéleteket is magába foglalhat” (Desfons: 1997). 

Saját szándékának elemzéséhez Bourdieu maga teremti meg a megfelelő fogalmi 

keretet: ő ugyanúgy része a szociológusi mezőnek, mint bármely más szociológus. Amikor 

tehát kijelenti, hogy közéleti szerepvállalása már-már automatikusan szociológusi mivoltából 

következik, zárójelbe teszi saját korábbi felfogását, amely szerint a valami ellen történő 

fellépés jogossága is függ az erőviszonyoktól, a fellépés jogosságának kérdését ugyanúgy 

harc övezi, mint az egyéni látásmódok általánosítását. Az, hogy mi jogos, harcban dől el, 

amelyben érvek és ellenérvek, tőkék, tekintélyek ütköznek egymással a tudományos vagy a 

tágabb értelmiségi mezőben.
52

  

Ha Bourdieu korábbi felfogását vesszük kiindulási alapul, akkor tudósi tevékenységét 

egyszersmind a helyes szociológusi magatartásra irányuló törekvésként is értelmezhetjük az 

egyre jobban kiterjedő globalizáció és neoliberalizmus világában; nincsenek önmagukban jó 

vagy rossz megoldások, hogy mi számít jónak vagy rossznak, az végső soron a szüntelen 

kollektív definíciós harc függvénye. Viszont ha saját közéleti szerepvállalására a „politikai 

fordulat” utáni Bourdieu szemével tekintünk, akkor kénytelenek vagyunk elfogadni: a 

társadalom szétesésének, anómiába süllyedésének megakadályozására irányuló törekvés 

végső érvnek tekinthető, amely nem képezheti kollektív definíciós harc tárgyát: minden 

szociológusnak egyet kell értenie abban, hogy társadalmi integráció nélkül nem képzelhető el 

szociológia, még kevésbé pedig emberi közösségek. 
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 „Minden pillanatban harc folyik arról, hogy ezért vagy azért ’helyénvaló-e’ harcolni” (Bourdieu 1984: 258). 

Máshol – Az identitás és a reprezentáció című tanulmányában – ugyanezt a problémát így fogalmazza meg: 

„[…] a tudomány, amely azzal büszkélkedik, hogy ő ajánlja a leginkább valóságra alapozott ismérveket, jól 

teszi, ha nem felejti el, hogy nem tesz egyebet, mint hogy az osztályozások harcának egy állapotát rögzíti” 

(idézi: Dupcsik 2001: 31-32). 
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Más kérdés, hogy vajon könnyebben megkérdőjelezhető lenne-e Bourdieu közéleti 

szerepvállalása, ha azt nem objektív tudósi mivoltával, hanem „civil” emberként vállalt 

értékeivel indokolná. 

Megállapítottuk, hogy Bourdieu alapvetően tudományelméletileg realista és pozitivista 

beállítottságú, abban az értelemben, hogy hisz az objektív valóság létezésében, emellett 

gyakran a konstruktivizmus eszköztárából is merít. Tudja, hogy az objektív – részben tárgyi – 

valóság és az egyének vagy inkább a csoportok konstrukciói – és a valósággal kapcsolatos 

reprezentációi – együtt alkotják a komplex társadalmi valóságot, és hogy a társadalomtudósi 

tevékenység maga is konstrukciók alkalmazását feltételezi, hiszen az az elmélet, amely az 

empirikus kutatást orientálja, maga is egyértelműen konstrukciónak tekintendő.  

Bourdieu gyakran hangsúlyozza, hogy az objektív valóság és a konstrukció nem 

egyenrangúak abban az értelemben, hogy az utóbbi mindig az előbbiben gyökerezik; a 

struktúrák mintázatának lenyomatait az egyéni tudatokban is megtaláljuk, noha korántsem 

annyira determinisztikus módon, ahogyan azt akár a strukturalisták, akár a marxisták (akik 

bizonyos értelemben maguk is strukturalisták) gondolták. A társadalmi térben elfoglalt hely 

(position) – és bejárt életút hatást gyakorol az egyéni diszpozíciókra (dispositions) és 

állásfoglalásokra (prises de position), s az egyének által konstruált valóság is többé-kevésbé 

azt az objektív viszonyt tükrözi vissza, amely közöttük a hatalommal, tőkékkel való 

ellátottság tekintetében fennáll. A jobb helyzetben lévők nagyobb eséllyel képesek saját 

látásmódjukat (vision) és a társadalom számukra kedvező felosztását (division) másokkal 

elfogadtatni, univerzálissá tenni. Ez az a jelenség, amelyet Bourdieu – Marxszal egy újabb 

ponton szembehelyezekdve – úgy fogalmaz meg, hogy az osztályharc keretében (lutte des 

classes) valójában az osztályozás harca (lutte des classements) zajlik (Bourdieu 1982: 13-14. 

2000a: 67). 

 Bourdieu felfogásában – a 90-es évek elejéig mindenképpen – a valóság objektív és 

szimbolikus (tudati) szférájának harmóniáján, megfelelésén van a hangsúly. A hasonló 

társadalmi háttérrel rendelkező egyének hasonlóképpen látják a társadalmat, hasonló az 

ízlésük, hasonló fogyasztási mintázatokat mutatnak és hasonlóan, mégsem egyformán 

reagálnak dolgokra. Ha ugyanis az egyéni akaratnak és kezdeményezéseknek nem nyílna 

terük, akkor a társadalmi folyamatokba történő beavatkozás sem lenne értelmes vállalkozás. 

Bourdieu pontosan ezt tűzte zászlajára: ezt a kis egyéni szabadságot kell a változások 

érdekében kiaknázni, s emiatt gondolta úgy, hogy bár rendkívül nehéz, mégsem teljességgel 

reménytelen vállalkozásba fog azzal, ha a közszféra dolgozói által szervezett sztrájkok, 

demonstrációk élére áll és a barikádok tetejéről intéz gyújtó hangú beszédet a tiltakozókhoz. 
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Ez teszi lehetővé számára, hogy tudósként belépjen a politika szférájába, s tevékenységében a 

hangsúlyt a politika tudományos igényű vizsgálatáról a tág értelemben vett politikai 

folyamatok alakítására helyezze.  

Az emberek habitusában gyökerező, társadalmilag aluldeterminált innovációs 

potenciál tudatos cselekvéssel alakítható, de ez egyáltalán nem könnyű feladat: egyrészt a 

habitus újításra képes része rendkívül korlátozott, másrészt egészen addig, amíg az emberek 

hétköznapi rutinjai nem ütköznek problémákba, kevéssé reflektáltan cselekszenek; a 

szociológus dolga, hogy ráirányítsa az emberek figyelmét azokra a jelenségekre, amelyeknek 

szenvedő alanyaivá váltak, és amelyek szükségképpen elkerülik figyelmüket, hiszen azok el 

vannak leplezve előlük. Másrészt a kollektív cselekvés megszervezésének komoly akadálya 

lehet, hogy a habitus önvédő mechanizmusa az ágensek cselekvéseit az objektív lehetőségek 

anticipálásával azok valószínűségéhez igazítja. Amennyiben tehát egy tevékenység nem 

kecsegtet sikerrel, az emberek hajlamosak tartózkodni tőle. Bourdieu természetesen tisztában 

volt azzal, hogy társadalmi aktivizmusával mennyire kemény fába vágta fejszéjét, hiszen az 

imént említett jelenségek egyértelműen a társadalmi viszonyok konzerválásának irányába 

mutatnak (ennek kapcsán lásd Castel 2004: 303-317). 

Bourdieu azon törekvése, hogy az embereket cselekvésre, saját sorsuk alakítására 

rábírja, tudományos szemléletében is hangsúlyeltolódást eredményez: a ’90-es évek elejétől 

kezdve az alapvetően pozitivista beállítottság megváltozni látszik, és a hangsúly némiképp a 

konstruktivizmus irányába tolódik. Bourdieu – talán a történettudomány egy új irányzatának, 

az oral history-nak vagy a 80-as években a társadalmi cselekvő „visszatérését” hirdető 

szociológiai irányzatok hatására – egyre több figyelmet fordít az egyéni sorsokra, arra, hogy 

hogyan konstruálják saját társadalmi valóságukat, s „kemény” statisztikai adatokra is egyre 

ritkábban hivatkozik. A kvantitatív módszerek helyett a kvalitatívak felé fordul. 

Emancipatórikus törekvései az 1993-ban megjelent La misère du monde című kötetben 

öltöttek testet: „arról van szó, hogy segítünk valakinek, akinek fontos a szava, akinek a 

mondanivalójára, gondolataira kíváncsiak vagyunk, abban, hogy azokat világra tudja hozni” 

(Bourdieu 1996a: 36).
53
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 E törekvésnek ad hangsúlyt a könyv első és hátsó borítója is, melyeken rendkívül beszédes szavakat 

olvashatunk: silence (hallgatás), souffrance (szenvedés) parole (beszéd), parle (beszél). Ha azonban csak az első 

borítót nézzük, az ügyes borítótervezésnek köszönhetően ezt olvashatjuk: france parle (Franciaország 

beszél/megszólal), ekkor ugyanis a souffrance szónak csak a második fele látszik. 
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6. A bourdieu-i szociológiával szemben 

megfogalmazott determinizmusvádak
54

 

 
 
Korábban már láttuk, hogy az egyik ok, ami miatt Boltanski a 80-as évek közepén elfordult a 

bourdieu-i szociológiától, annak állítólagos determinizmusa volt. Pierre Bourdieu 

társadalomelméletének „determinizmusa” azonban nem csak a francia, de az angolszász 

szociológia vitáinak is visszatérő kérdése, amelynek nem csak tudományos, de tág értelemben 

vett politikai tétje is van: amennyiben a bourdieu-i elmélet determinisztikusnak találtatik, 

vagyis amennyiben a társadalmi folyamatok alakulásán nem lehet változtatni, akkor a 90-es 

évek bourdieu-i közéleti szerepvállalása is értelmetlen vállalkozásnak tekinthető.  

A determinizmus témájával párhuzamosan gyakran a társadalom bourdieu-i 

felfogásának mechanisztikus és szigorúan strukturalista megközelítése is megjelenik, amely 

rendszerint a társadalmi viszonyok „determinista” megközelítésének vádjában csúcsosodik ki. 

A strukturalizmus, a determinizmus és a megmerevedett, a változás lehetőségét kizáró 

társadalom képe tehát a bírálatokban egymással gyakran összefonódik. 

A „determinizmus” irányából Bourdieu-vel szemben megfogalmazott kritikák nemritkán 

számos egyéb kérdésre is kiterjednek, ezek közül a leggyakrabban a következők jelennek 

meg: a társadalmi cselekvők kritikai és nyelvi kompetenciáit figyelmen kívül hagyja, a 

szolidaritás, a barátság és a szerelem horizontális viszonyai helyett a vertikális hatalmi és 

uralmi viszonyokat részesíti előnyben, valamint a kommunikációt legjobb esetben is csak az 

uralom kontextusában képes elgondolni, melynek eredményeképpen a minden demokratikus 

társadalomban létfontosságú vitákat és alkufolyamatokat sem képes figyelembe venni 

(Alexander 2000:28, Heller és Rényi 2002). 

A vádak, amelyek nem tekinthetők mind egyformán alaptalannak – a hely hiánya miatt 

itt most a megalapozott és megalapozatlan vádak mindegyikéről nem tudunk leltárt készíteni 

–, gyakran a bourdieu-i életmű részleges ismeretéből és/vagy elfogult megközelítéséből 

táplálkoznak, és nemritkán nyíltan ellenséges megközelítésmódról tesznek tanúbizonyságot 

(Verdès-Leroux 1998, Gruel 2005, Verdrager 2010, Badouin 2012).
55
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 A fejezet egy korábbi verziója megjelent angolul itt: Agoston Faber: From false premises to false conclusions. 

Pierre Bourdieu’s ’sociological determinism’, American Sociologist, Vol. 48, No. 2 [doi:10.1007/s12108-017-

9337-1] 
55

 JeanineVerdès-Leroux könyvének alcíme – „Pierre Bourdieu szociológiai terrorizmusa” –, illetve Gruel 

könyvének címe – „Pierre Bourdieu, az illuzionista” – már jó előre sejtetik, hogy az olvasó milyen hangnemre 

számíthat, Badouin pedig több alkalommal is egyszerűen „leninistának” nevezi Bourdieu-t.  



83 

 

Ezek a kritikák általában abból a megállapításból indulnak ki, hogy Bourdieu-nek a 

számos, általa hamisnak vélt szembeállítás meghaladására tett erőfeszítése végeredményben 

sikertelennek bizonyult. Struktúra és cselekvő, objektivizmus és szubjektivizmus, 

determinizmus és szabad akarat Bourdieu szemében mind-mind olyan hamis szembeállítások, 

amelyek régóta kísértik a szociológiát, és azáltal, hogy bizonyos társadalomtudósok az 

oppozíciók egyik elemére túlzott hansúlyt helyeznek, lehetetlenné teszik a társadalmi világ 

pontos megértését és végső soron a meghaladni kívánt oppozíciók meghaladását. 

 A cselekvő és a tárgy, a szubjektivizmus és az objektivizmus (Bourdieu 1980: 77). a 

struktúra és a cselekvés, a szimbolikus és a materiális, az értelmező és a stratégiai 

megközelítés (Alexander 2000: 23), a pozitivizmus „képzelőerő nélküli szigora” [rigueur sans 

imagination] és a társadalomfilozófia „szigor nélküli merészsége” [audace sans rigueur] 

(Bourdieu és Wacquant 1992b: 33) arra készteti Bourdieu-t, hogy egy harmadik, köztes 

pozíciót foglaljon el „egyén és társadalom, mentális struktúrák és társadalmi struktúrák, 

történelem és struktúra, szabadság és determinizmus, „megértés” és „magyarázat”, 

szubjektivizmus és objektivizmus, ’az emberi világ melegsége’ és ’a statisztikák ridegsége’, 

szerepvállalás és szcientizmus, szívélyesség és távolságtartás, értelmiségi etnocentrizmus és 

értelmiségellenesség stb.” között (Lebaron és Mauger 2012: 13). 

Más esetekben a bourdieu-i megközelítés deterministának bélyegzése egyszerű 

„kategóriatévesztésnek” tekinthető. A valóságban Bourdieu deterministának tekintett 

szociológiai felfogásának se filozófiai, se normatív alapja nincs, vagyis se nem látja a 

társadalmat megváltoztathatatlannak, se nem tartana egy olyan társadalmat kívánatosnak, 

amelyben a hatalmi vagy uralmi viszonyok a társadalmi csoportok és tagjaik között 

állandósulnának. A helyzet ennek éppen a fordítottja. 

Először is hangsúlyozni kell, hogy a társadalmi viszonyok újratermeléséért felelős 

mechanizmusok Bourdieu-nél nem egyszerűen spekulatív fogalmi elemek, hanem azokra 

általában konkrét empirikus kutatások mutatnak rá (Bourdieu és Passeron 1970). 

Hasonlóképpen, az a meggyőződés, hogy az állami intézmények (legfőképpen pedig az 

iskola) ahelyett, hogy formálisan meghatározott feladatukhoz híven az esélyegyenlőtlenséget 

csökkentenék, a valóságban maguk is hozzájárulnak az osztályviszonyok – ettől 

elválaszthatatlanul pedig a hatalmi viszonyok – újratermeléséhez, nem egyszerűen egy 

„vélemény”, amelynek megfogalmazására egyébként még akkor is mindenkinek joga van, ha 

csak felületes ismeretekkel rendelkezik az adott kérdésben (jóllehet azt is Bourdieu-től tudjuk, 

hogy az, hogy valaki fontos társadalmi kérdésekben véleményt formál vagy állást foglal, maga 

is a társadalmi struktúrán belül elfoglalt pozíció függvénye, illetve hogy a társadalmi 
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hierarchiában felfelé haladva egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy valaki saját 

véleményét illegitimnek tekintse, ezért azt egyre nagyobb valószínűséggel megtartja 

magának). Jelen esetben sokkal inkább tudományos álláspontról érdemes beszélnünk, amely 

nem csak tudományos fogalmakra, de statisztikai módszerekre is támaszkodik. Ezt csak azért 

tartjuk fontosnak leszögezni, mert amennyiben a bourdieu-i társadalomszemlélet 

determinisztikusnak tűnik, ennek okát érdemes lehet nem elsősorban a társadalomtudós 

világszemléletében, hanem magukban a társadalmi viszonyokban keresni (annál is inkább, 

mivel Bourdieu kevés dolog ellen küzdött olyan vehemensen, mint a determinizmus ellen). 

Bourdieu-t a determinisztikus társadalmi folyamatokért hibáztatni és az emberi szabadság 

esküdt ellenségének nevezni nem volna több értelme, mint Newtont pellengérre állítani 

amiatt, hogy felfedezte a nehézkedési erőt, s ezzel megfosztotta az embereket a repülés 

képességétől, hiszen rámutatott arra, hogy az emberekre is ugyanaz a gravitációs erő hat, mint 

a kavicsokra (Accardo 2003: 17). Ahogyan Peter Berger és Hansfried Kellner fogalmaz: 

„amint arra strukturalista-funkcionalista elméletalkotók korábban rámutattak, amikor azt 

mondjuk, hogy a társadalmi erők hajlamosak a fennálló rendszert fenntartani, ezzel nem azt 

állítjuk, hogy ezt is kellene tenniük (Berger és Kellner 1981: 132). 

Másodszor, a determináló tényezők erejével való szembeszegülés Bourdieu esetében 

nem egyszerűen azon ágensek iránt érzett szolidaritásából táplálkozik, akik cselekvési 

lehetőségeit e mechanizmusok erősen korlátozzák, hanem mélyebb filozófiai gyökerei 

vannak: ugyancsak Bergerrel és Kellnerrel (1981: 99) összhangban azt állítja, hogy a 

társadalmi újratermelődés ördögi körét csak az ezen újratermelődés hátterében meghúzódó 

mechanizmusok feltárása, megismerése és láthatóvá tétele segíthet megtörni: 

Lehetőség van a szabadság valódi helyeinek meghatározására és egy szerény, gyakorlati, az álláspontom 

szerint nem túl tág emberi szabadság határain belüli erkölcsiség kialakítására. A társadalmi mezők olyan 

világok, amelyekben a dolgok szüntelenül változnak, és sosem mozognak előre teljesen meghatározott 

pályán. Bár meghatározottságuk jóval nagyobb annál, mint ahogyan azt akkor hittem, amikor 

szociológiával kezdtem foglalkozni. Gyakran megdöbbent, milyen nagymértékben determinálva vannak a 

dolgok, és olykor úgy gondolom: „Lehetetlen, azt fogják hinni, hogy túlzok.” De higgyék el, ez nekem 

egyáltalán nem okoz örömöt. Az igazság az, hogy úgy gondolom, éppen azért vagyok ennyire érzékeny a 

szükségszerűségre, mert kimondottan elviselhetetlennek tartom (Bourdieu és Wacquant 1992b: 172).  

Fontos kiemelnünk, hogy az – osztályalapú és egyéb – uralmi viszonyok feltárására irányuló 

törekvés Bourdieu-t egész tudományos pályafutása során végigkísérte. Ez az érzékenység 

1993-ban, a munkatársai közreműködésével készített interjúkötet, a La misère du monde 

megjelenésével egyszerűen csak nagyobb hangsúlyt kap. E kollektív vállalkozás legfőbb célja 

az volt, hogy megszólalási lehetőséget biztosítson azoknak, akiknek korábban nem volt 

lehetőségük a nyilvánosságban megjelenni, és akik saját, társadalmi helyzetükből adódó 

problémáikról ezáltal szociológusok bátorítására nyíltan beszámolhatnak. Ahogyan az sem 
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érhetett senkit teljesen váratlanul, amikor Bourdieu 1995-ben nyilvánosan is támogatásáról 

biztosította a sztrájkoló vasutasokat:  

Ezek mind a La misère du monde „leágazásainak” tekinthetők, ez a tudományos művekhez képest 

elképzelhetetlenül nagy példányszámban eladott könyv ugyanis szinte teljes egészében a társadalmi 

szenvedés és a politikai patológiák különböző formáinak elemzését végzi el a korabeli Franciaországban 

(Pinto 2002: 196-197). 

Az uralmi viszonyok feltárásának, leleplezésének törekvése mellett Bourdieu később rövid, 

olcsó és könnyen érthető társadalomtudományi művek kiadásával kimondottan a tömegek 

mozgósítását szerette volna előkészíteni, annál is inkább, mivel Bourdieu fő műveinek 

értelmezése, bonyolult, többszörösen összetett mondatainak kibogozása, a némi filozófiai 

előképzettséget is igénylő gondolatainak megértése nem csak a laikusoknak, de a 

szociológusok egy részének is nehezére esik. Az elnyomottak mozgósításához az írásművek 

nyelvezetének leegyszerűsítésére van szükség (Ogien 2011: 150). 

Bourdieu-t már ekkor is foglalkoztatta az a kérdés, hogy gondolatainak célba juttatását 

és a tömegek mobilizálását, valódi társadalmi cselekvővé válását milyen társadalmi tényezők 

segíthetik elő, illetve akadályozhatják, ugyanakkor ez a probléma a későbbiek során sem 

jelenik meg nála tudományos formában, ami még nehezebbé teszi, hogy a tömegeket saját 

érdekeik érvényesítése céljából hosszú távon is megnyerje magának. 

Bourdieu felfogásában a társadalomban nem annyira a folytonosságok, mint inkább a 

változások szorulnak külön magyarázatra, ugyanis meggyőződése szerint az intézményi és 

egyéb mechanizmusok a hatalmi és osztályviszonyok újratermelését segítik elő, és változásra 

csak akkor számíthatunk, ha ezek a mechanizmusok nem teljes mértékben determináltak. 

Márpedig definíció szerint a társadalmi mechanizmusok sosem határozzák meg teljes 

mértékben a társadalmi viszonyokat. És itt nem pusztán arról van szó, hogy minden uralmi 

helyzetben, függetlenül attól, hogy az uralom mennyire teljes, az alávetetteknek mindig van 

valamekkora lehetőségük az ellenállásra, hanem egy egyszerű definíciós kérdéssel van 

dolgunk: a szociológiának – a módszertani monisták meggyőződését leszámítva – a 

„társadalmi törvények” elemzése helyett legjobb esetben is csak a társadalmi 

szabályszerűségek, mechanizmusok, gyenge implikációk vizsgálata lehet a feladata. Egy 

olyan társadalomban, amelyben minden előre meghatározott volna, éppen ugyanolyan kevés 

dolga lenne egy szociológusnak, mint egy olyanban, ahol minden tökéletesen esetleges módon 

történik. A szociológus számára éppen az jelent kihívást, hogy a társadalmi jelenségeket 

egyrészt a véletlenszerűektől, másrészt pedig a szükségszerűektől megkülönböztesse, ennek 

révén pedig realista módon meg tudja határozni azokat a helyzeteket, amelyekben az ágensek 
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(vagy a cselekvők) joggal remélhetik, hogy életük folyásának adott esetben más irányt tudnak 

szabni (Bourdieu és Wacquant 1992b: 169). 

Egy olyan szociológus esetében, akinek életpályáját és gondolkodását nagymértékben a 

strukturalizmus határozta meg (itt főként Lévi-Strauss strukturalista antropológiájáról van szó, 

amelytől Bourdieu a Sens pratique-hoz írt előszóban [Bourdieu 1980: 7-41] egyébként 

igyekszik saját felfogását élesen elhatárolni), nem meglepő, hogy a társadalom vizsgálatában 

a hangsúlyt a strukturális meghatározó tényezők elemzésére helyezi. Ugyanakkor nem szabad 

elfelejtenünk, hogy a társadalmi viszonyok egy gyakran igen mozgalmas múlt termékei, 

múltbeli harcok eredményei, ahogyan azt is érdemes szem előtt tartanunk, hogy a kényszerek 

erőssége társadalmi, társadalomtörténeti kontextustól függően változhat. Bizonyos 

helyzetekben az ágensek mozgástere korlátozottabb, máskor nagyobb lehet. A mozgástér 

teljes hiánya azonban csak a legritkább esetekben fordul elő. 

A bourdieu-i – de talán minden – szociológiai megközelítés alapkérdése, hogy mekkora 

külső és belső cselekvési szabadsággal rendelkeznek az ágensek vagy a cselekvők. A 

cselekvési szabadság alulbecslése és túlértékelése egyaránt ideologikusnak tekinthető.  

Egyrészt a rosszhiszeműség (mauvaise foi) Sartre által használt fogalma önbecsapásként 

is értelmezhető: olyan cselekvőre vonatkozik, aki többek között saját maga elől is eltagadja 

cselekvési lehetőségeit. A társadalmi determinizmust ekkor a cselekvő állítja elő, mert nem él 

a rendelkezésére álló változtatási lehetőségekkel. Sartre a kávéházi pincér példáját említi, aki 

oly mértékben azonosul azzal a funkcióval, amit betölt, hogy mintha nem is lenne választása 

azt illetően, hogy pincér kíván-e lenni, s ezzel tulajdonképpen önmagát csapja be. A sartre-i 

rosszhiszeműség fogalma arra utal, hogy az egyén saját magát téveszti meg többek között 

saját cselekvési szabadságát illetően. Pincérként  

a pincér önmagában-létét próbálom megvalósítani, mintha nem állna hatalmamban, hogy kötelességeimet 

és jogi helyzetemet én ruházzam fel a maguk értékével és halaszthatatlan jellegével, mintha nem szabad 

választásomon múlna, hogy minden reggel öt órakor felkelek-e vagy ágyban maradok, vagy bemegyek a 

munkahelyemre, hogy kirúgassam magam (Sartre2006 : 99). 

Másrészt a cselekvési lehetőség túlértékelése szintén problematikus, és ideologikus 

tudattartalmat feltételez, amennyiben a társadalmi kényszereket figyelmen kívül hagyja, ezért 

az egyénre indokolatlanul nagy terhet rak: mindenért, ami vele történik, kizárólag az egyént 

teszi felelőssé. Erre nem csak a szubjektivista vagy egzisztencialista filozófia hajlamos, de a 

neoliberális politika hívei is gyakran teszik a cselekvőket felelőssé abban, hogy nem képesek 

az általuk megváltoztathatatlannak tekintett körülményekhez kellő mértékben vagy 

gyorsasággal alkalmazkodni. Erre a jelenségre Bourdieu és Boltanski már a 70-es években 

rámutatott. Erről Boltanski mintegy harminc év távlatából a következőképpen nyilatkozik: 
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A politika művelése tehát lényegét tekintve hol az információ stratégiai menedzselését (hogy azt ne 

mondjuk, propagandáját), hol pedig tüneti kezelést jelent. Mozgástere annak megállapítására 

korlátozódik, hogy egyrészt hogyan lehet - leggyakrabban a várható hatások eltitkolásával - oly módon 

„célba juttatni az üzenetet”, hogy az elfogadható legyen, másrészt pedig, hogy hogyan és milyen áron 

lehet (vagy nem) enyhíteni azok „szenvedésén”, akik „nem képesek felvenni a ritmust”, és akik a 

természetesnek vélt, a gazdasági és társadalmi, vagyis az emberek akaratától független „változások” 

természetéből adódó szelekciós folyamatok során szükségszerűen kirostálódnak (Boltanski 2008c: 143). 

Az összetett uralom Boltanski által kidolgozott fogalma, amelyre később visszatérünk, ebből a 

felismerésből táplálkozik, vagyis abból, hogy az, aki a társadalmi valóság és a társadalmi 

folyamatok megváltoztathatatlanságát hirdeti, illetve erre politikát épít, egy 

társadalomtudományos eszközökkel könnyen dekonstruálható ideológia áldozata (vagy 

cinikus képviselője).  

A bourdieu-i elméletnek tehát a cselekvési szabadság alul- és túlbecslése közötti vékony 

pallón kell egyensúlyoznia, ami nem feltétlenül jelent a két végponttól mért egyenlő 

távolságot.  

Azok a bírálatok, amelyek a bourdieu-i szociológiát determinisztikusnak bélyegzik, a 

terminus két különböző jelentésárnyalatából indulnak ki, jóllehet azok a gyakorlatban igen 

gyakran összekeverednek egymással. Míg az első megközelítés amellett érvel, hogy Bourdieu 

szociológiai felfogásában a társadalmi változás egyáltalán nem elgondolható, a második a 

szemére veti, hogy a változás forrása sosem a cselekvő, vagyis sosem a cselekvő 

kezdeményezi a változást, ehelyett inkább – saját habitusa foglyaként (King 2000: 427) – csak 

a változó körülmények játékának tekinthető (Jenkins 1992: 83), akit töltött elektromos 

részecskeként a mágneses mező erői taszítanak egyik vagy másik irányba. Ily módon a 

társadalmi viszonyok tartóssá válnak és szüntelenül reprodukálódnak anélkül, hogy az 

ágensek akár csak korlátozott befolyást is gyakorolhatnának saját életük menetére. Az 

újratermelődést és a determinizmust vádként megfogalmazó bírálatok tehát megtévesztésig 

hasonlítanak egymásra. 

A következőkben azokat az igen különböző érveket fogjuk sorra venni, amelyek 

Bourdieu esetében a determinizmus vádjának túlzó, megalapozatlan mivoltára rávilágítanak. s 

tesszük ezt azért, hogy egyértelművé tegyük: Bourdieu esetében a szociológus felvilágosító, 

mozgósító tevékenységét nem tekinthetjük értelmetlen vállalkozásnak, szemben azzal, 

ahogyan a determinizmusvád megfogalmazói gyakran többé-kevésbé nyíltan vélelmezik. 

(A fatalista ideológia megkérdőjelezése) Akik ismerik a Bourdieu és Boltanski által 

közösen jegyzett Az uralkodó ideológia előállítása című írást, amely először közel negyven 

évvel ezelőtt jelent meg, világos képet alkothatnak maguknak azt illetően, hogy Bourdieu mit 

is ért „fatalizmuson”. A következő részlet érzékletesen szemlélteti Bourdieu álláspontját:  
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A valószínűség fatalizmusa, amely a statisztika ideológiai használatának hátterében meghúzódik, képes 

elfeledtetni, hogy a leginkább valószínű megismerése egyszersmind, politikai szándéktól függően, a 

kevésbé valószínű megvalósítását is lehetővé teszi: a struktúrán belüli tendenciák tudományos 

megismerése egyszersmind azon politikai cselekvések előfeltételét is jelentik, amelyek kénytelenek hatást 

gyakorolni magára a struktúrára annak érdekében, hogy a kevésbé valószínű lehetőségeket valóra váltsák 

(Bourdieu és Boltanski 1976: 54
56

). 

Joggal állapíthatjuk meg, hogy Bourdieu-nek a fatalizmusról vagy a determinizmusról alkotott 

felfogása éppen az ellenkezője annak, mint amit bírálói általában neki tulajdonítanak. Ezt az 

1976-ban megjelent tanulmányt, amely a kibontakozó neoliberalizmus egyik korai bírálatának 

tekinthető, minden túlzás nélkül akár determinizmusellenes kiáltványként is értelmezhetjük: 

Bourdieu és Boltanski élesen szembeszegül az uralkodó csoportok ideológiájával, amelynek 

alapját a társadalom determinista és fatalista szemléletmódja képezi: „akarni kell a közelgő 

változást, mert a változás elkerülhetetlen. A szükségszerűséget tehát akarni kell” (Boltanski 

2008c: 140, kiemelés az eredetiben). A különböző – akár megszorító – intézkedések 

bevezetésekor tehát az uralkodó csoportok a szükségszerűségre, a törvényszerűségre 

hivatkoznak, és valamilyen félreértett „módszertani monizmus” szellemében figyelmen kívül 

hagyják, hogy a politika nem elsősorban a „törvényeknek” való önalávetés, hanem éppen a 

mozgástér, a „törvények” alakításának művészete kellene, hogy legyen. Amennyiben a 

kényszerek már eleve kijelölik a politikai vezetők cselekvési pályáját, a demokratikus közélet 

szempontjából fontos viták, döntések egyszerű epifenoménekké válnak. 

(A gyakorlatok túldetermináltságával szemben) Az egyik oka annak, hogy Bourdieu 

szakít Lévi-Strauss strukturalista antropológiájával, ez utóbbi túlzottan determinista 

szemléletében keresendő. Bourdieu tudatában van annak, hogy még a tradicionálisnak 

nevezett társadalmakban is rengeteg bizonytalansági tényező alakítja az emberek életét. 

Tévedés volna azt hinni, hogy ezekben a társadalmakban a gyakorlatokat kizárólag a 

„hivatalos” szabályok irányítják. Egyrészt, például a házasodási szokások esetében, az is 

előfordulhat, hogy a gyakorlatok egy része vagy többsége nem a hivatalos szabályt követi 

(Bourdieu 2000c: 96), másrészt az interakciókat még ezekben a társadalmakban is nagyfokú 

bizonytalanság jellemzi:  

Még azokban az esetekben is, amikor az ágensek habitusai tökéletesen egymásra vannak hangolva és a 

cselekvések és reakciók láncolata kívülről tökéletesen előre látható, egészen addig, amíg a cselekvéssor 

be nem fejeződik, az interakció kimenetelével kapcsolatban megmarad a bizonytalanság (Bourdieu 

2000c: 346). 

 Ez a bizonytalanság egyébiránt – Bourdieu szerint is – abból adódik, hogy a társadalomban 

legjobb esetben is csak valószínűségi oksági viszonyokat állapíthatunk meg (Bourdieu 2000c: 

346).  

                                                 
56

 Ez a gondolat a Réponses címet viselő interjúkötetben, bár kissé már formában, de később is megfogalmazódik 

(Bourdieu és Wacquant 1992b: 169). 
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Bourdieu Lévi-Strauss szemére veti, hogy a logikusan felépített és kivételeket nem 

ismerő tudományos modellt összekeveri a társadalmi valósággal, s így nem képes azokat a 

gyakorlatokat megragadni, amelyek nem illenek bele az előre felállított kategóriákba, vagyis 

„túlbecsüli a gyakorlatok logikusságát”, amelyek ezzel szemben a valóságban „csak igen 

ritkán teljesen koherensek és ritkán teljesen inkoherensek” (Bourdieu 1980: 25-26), továbbá 

„se nem teljesen kontrolláltak, se nem teljesen tudattalanok” (1980: 39), mindig 

bizonytalanok és homályosak (1980: 26), valamint szüntelenül a költségekhez és a 

profitokhoz igazodnak, s teszik ezt igen gyakran a hivatalos normák és szabályok áthágásával. 

(A habitus determinista szemléletével szemben) Ami – elméletben és gyakorlatban 

– a determinizmus kérdését illet, Bourdieu éles határvonalat húz: tudatában van a 

problémának, amelyre a Choses dites (angolul teljesebb formában megjelent: In Other Words) 

című kötetben reagál, jóllehet ezt csak igen röviden teszi (1990: 116). Legelőször is, mondja 

Bourdieu, a habitus csak valamely mezővel kölcsönhatásba lépve „aktiválódik”.
57

 Ez a 

„találkozás” az, ami az ágenst egy bizonyos fajta cselekvésre készteti. Kontextustól függően 

ugyanaz a habitus egészen eltérő gyakorlatokat lehet képes produkálni.  

Másodszor, az egyéni (vagy kollektív) várakozásokat magába foglaló habitus 

szüntelenül szembesül vagy összeütközésbe kerül az objektív valósággal. Az, hogy a habitus 

végül alkalmazkodik-e ehhez, vagy éppen ellenkezőleg, inkább szembemegy vele, egyaránt 

elképzelhető, jóllehet annak valószínűsége, hogy egy adott habitus képes legyen az objektív 

körülményeket maga körül megváltoztatni, igen csekély (lásd fentebb: „a kevésbé valószínűt 

megvalósítani”).  

Harmadszor, a kötöttségek tudatosulása és a reflexió révén az ágenseknek lehetőségük 

van saját habitusukat „ellenőrzés alatt tartani”. Amint ugyanis megértik, hogy saját 

habitusukon keresztül milyen erők és feszültségek mozgatják őket, már képesek lesznek 

ahhoz reflexív módon viszonyulni. Hiszen pontosan a determináló tényezők ismeretének 

hiánya miatt válik az ágens „a saját beállítódásaiból következő cselekvések cinkosává, 

amelyek maguk pedig a determinizmus cinkosai” (Bourdieu és Wacquant 1992b: 112).  

Ugyancsak visszatérő vádként fogalmazódik meg, hogy a bourdieu-i szociológia 

képtelen a társadalmi változások értelmezésére, megragadására. Anthony King (2000) szerint 

ez egyenesen a habitus fogalmából következik, amely az objektív társadalmi kontextushoz 

szüntelenül és résmentesen hozzáigazodik, ezért, amennyiben Bourdieu okfejtését komolyan 

vesszük, „kizárja a társadalmi változás lehetőségét” (2000: 427). 

                                                 
57

 Bourdieu saját írásaiban is sok jel utal arra, hogy ez nem feltétlenül igaz, de e kérdés vizsgálatától most 

eltekintünk. 
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A változás, pontosabban a változás lehetetlenségének kérdésével kapcsolatban 

Bourdieu (Bourdieu 1990: 119) a La Distinction egyik alfejezetét (Classement, déclassement, 

reclassement – Bourdieu 1979: 147-151) ajánlja az olvasó figyelmébe, ahol nyilvánvalóvá 

teszi, hogy egyazon mezőn belül az uralkodók és alávetettek között szüntelenül 

konkurenciaharc zajlik. A hatalmi és osztályviszonyok tökéletes reprodukálódása annál is 

kevésbé valószínű, mivel az alávetettek – az elismert tőkék felhalmozása vagy e tőkék 

körének újradefiniálása révén –, az uralkodó csoportokkal szemben, amelyek a társadalmi 

viszonyok nekik kedvező tartóssá válását részesítik előnyben, objektíve e viszonyok 

átalakításában érdekeltek. 

(A habitus hiszterézishatása) A habitus – Bourdieu szerint – már csak azért sem 

lehet determinisztikus, vagyis azért nem várható, hogy a szubjektív diszpozíciók pontosan 

reprodukálják az objektív körülményeket, mivel a hiszterézishatás miatt gyakran csak késéssel 

– vagy adott esetben egyáltalán nem – tudnak igazodni az objektív struktúrákhoz. A habitus 

anticipáló funkciója ilyenkor nem működik, és ez azt eredményezi, hogy a gyakorlatok nem, 

vagy rosszul fognak a körülményekhez igazodni, vagyis nem lesznek hatékonyak, mivel 

bizonyos területeken az objektív lehetőségeket alá- vagy túlbecsülik.  

Bourdieu többször is utal Don Quijote alakjára (1980: 104, 2002), akinek mentális 

diszpozíciói egy letűnt korhoz, a lovagkorhoz igazodnak, s az őt érő kudarcok is nagyrészt 

ebből fakadnak. A múltból származó, de az objektív helyzethez csak korlátozott mértékben 

igazodó diszpozíciók az idősekre is gyakran jellemzők:  

Don Quijote olyan valaki, akinek a habitusa a társadalmi rend egy letűnt állapotához igazodik, és akinek 

dispozíciói öncélúvá váltak. Furcsa mód minden idős emberben is van valami Don Quijotéből: amikor az 

öregek morgolódásában tulajdonképpen egy letűnt rend iránti nosztalgia jelenik meg, amelyben habitusuk 

úgy élt, mint hal a vízben, és megfordítva, azok jelentik a boldogság pillanatait, amikor a habitus és a 

világ között egybeesés mutatkozik, amikor a világ tökéletesen megfelel a habitus várakozásainak 

(Bourdieu és Chartier 2002).  

Aki megöregszik, az olyan ember, akinek mentális struktúrái egyre merevebbekké, vagyis az ingerekkel, 

a kérésekkel stb. szemben egyre kevésbé rugalmasakká válnak (Bourdieu és Chartier 2010: 78). 

Mannheim ennél sarkosabban fogalmaz, szerinte ugyanis „hamis és ideologikus az a tudat, 

amelynek tájékozódási módja nem érte utol az új valóságot, és ezért azt voltaképpen elleplezi 

idejétmúlt kategóriákkal” (1929: 114). A fizikából kölcsönzött hiszterézisfogalom értelmében 

könnyen előfordulhat, hogy a habitus olyan jelentős késéssel reagál a körülményekre, hogy 

mire a habitusban végbemegy az igazodási folyamat, a kiváltó tényezők már nincsenek is 

jelen (Fabiani 2016: 81). 

Ugyancsak előfordul – bár a megkésettségnél jóval ritkábban –, hogy egy ágens 

habitusa mintegy „előreszalad”, vagyis egy még nem is létező struktúrához adaptálódik. Ez 

jellemző gyakran az avangárd művészekre, de Norbert Elias is úgy írja le Mozartot, mint aki 
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nem csak a zenében volt újító, de saját boldogulását is újító módon kereste. A salzburgi 

hercegérsek nem csak azt szabta meg neki, hogy mikor és hol kell koncertet adnia, de Mozart 

a zeneművek megkomponálásában is legfeljebb csak részleges szabadságot élvezett. Úgy 

érezte, saját tehetségét ilyen körülmények között nem tudja kibontakoztatni, ezért 1781-ben 

Salzburgból Bécsbe költözött, ahol „szabad zenészként”, nem kis részben zongoratanításból 

próbált inkább kevesebb, mint több sikerrel megélni. Ennek oka pedig abban keresendő, hogy 

ebben az időben – Elias szerint – nem alakult még ki a zenei intézményrendszer és piac, nem 

terjedt még el az a gyakorlat, hogy a fizető közönség koncertekre járjon, és a zenei kiadók 

sem árulták még ismert zeneszerzők műveit (Elias 2000: 37). Vagyis – legalábbis anyagi 

szempontból Elias úgy értékeli, hogy Mozart – „a kelleténél korábban vált szabad művésszé”, 

És bár a Mozart előtti zenésznemzedék számára még határozottan elképzelhetetlen volt, hogy 

egy arisztokrata pártfogásából kilépjen (Elias 2000: 167), a Mozartnál mindössze tizennégy 

évvel fiatalabb Beethovennek már arra is lehetősége nyílott, hogy majdnem szabad 

művészként komponálja darabjait viszonylag ismeretlen közönségnek (Elias 2000: 52). 

Mozart tehát egy olyan lehetőséget próbált megragadni, amely az ő idejében még alig-alig 

körvonalazódott.
58

 

Egy ágens akkor boldogul a legjobban egy adott közegben, amennyiben habitusa 

összhangban van az objektív társadalmi struktúrákkal. Természetesen a saját koruk előtt járók 

nehéz boldogulása korántsem jelenti, hogy az ágensek esetében kívánatos volna, hogy a 

fennálló társadalmi rendhez vagy az új trendekhez fatalista módon hozzáigazodjanak, hiszen 

nem csak a társadalmi változások, hanem a mezőbeli újítások is gyakran a dispozíciók és a 

társadalmi struktúrák közötti diszkrepancia termékei. 

Éppen a fennálló társadalmi rendhez való ideologikus ragaszkodás problematikussága 

az egyik legfontosabb üzenete a Pierre Bourdieu és Luc Boltanski által írt és korábban már 

hivatkozott La production de l’idéologie dominante (Az uralkodó ideológia előállítása) című 

hosszú tanulmánynak, ahogyan a Boltanski által összetett uralomnak nevezett jelenség is azt 

jelenti: a hatalmon lévők a változásokat természetesként és elkerülhetetlenként igyekszenek 

elfogadtatni az emberekkel, s így saját szakértelmükre hivatkozva képesek saját uralmukat 

tartósítani (az összetett uralom fogalmát részletesebben lásd majd a Vissza a gyökerekhez? 

című fejezetben). 
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 De saját korát megelőző zenei elképzelései is gyakran nehezítették boldogulását: a Szöktetés a szerájból bécsi 

ősbemutatója után II. József császár állítólag így panaszkodott: „kedves Mozart, túl sok a hangjegy”. Ahogyan 

az egyik énekesnő is a zeneszerző szemére vetette, hogy a hangszeres kíséret elnyomja az ő énekhangját. Ekkor 

ugyanis még szokatlan volt, hogy a hangszerek az énekkel dialógusba bocsájtkozzanak, az énekeshez képest a 

hangszeres zenészek egyértelműen alárendelt szerepet kellett, hogy játsszanak (Elias 2000: 170-171).  
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(Bourdieu saját esete és a változás lehetősége) Bármennyire tartós is az ágensek 

testivé vált habitusa („mindig a test gondolkodik” – 2000c: 296, az észt „a – társadalmi és 

egyedi – test hordozza, amely nélkül semmi valósága sincsen” – Gautier 2011: 273), Bourdieu 

személyes példája is arra utal, hogy az bizonyos erőfeszítések árán, többek között folyamatos 

önreflexió segítségével megváltoztatható, alakítható. Bourdieu-nek ugyanis fokozatosan 

sikerült fiatalkori béarni dialektusától megszabadulnia, és a sztenderdnek és szimbolikus 

szempontból a legértékesebbnek számító párizsi kiejtést, intonációt magáévá tenni (Bourdieu 

és Wacquant 1992b: 177). A kiejtés, az intonáció és a beszédmód egyéb jellemzői igen 

mélyen gyökereznek a testivé vált habitusban, másképpen: a hexisben – sőt, gyakran az 

identitásnak (amely kontextustól függően lehet éppen nagyra becsült és értékes vagy lenézett 

és értéktelen) is lényegi elemét képezik. E szubjektum szintjén végbement, se nem teljesen 

tudatos, se nem teljesen tudattalan változás alapján Bourdieu némileg joggal feltételezhette, 

hogy a változás egy elvontabb és komplexebb szinten, a társadalom szintjén sem lehetetlen. 

Bármilyen erős kényszerítő erőt fejtsen ki a gyakorlatokra, a habitus sosem jelöli ki előre az 

ágens társadalmi pályáját, vagyis például egy külső (a szociológus emancipatórikus törekvése) 

vagy belső tényező (az ágens reflexivitása) által kiváltott tudatosulási folyamat hatására a 

habitus által egyszerre behatárolt és lehetővé tett mozgástér többé-kevésbé mindig tágítható. 

(A habitus kiszámíthatatlanságának előnye) Bourdieu megközelítésében a habitus 

közvetítő szerepet játszik a kényszerítő társadalmi struktúrák és az ágensek gyakorlatai 

között, vagyis többek között az is a feladata, hogy az általa azonosított egyik hamis 

szembeállítást, a mikró és makró szint oppozícióját feloldja és meghaladja. A habitus, amely 

egyszerre „strukturált” és „stukturáló struktúra”, illetve „olyan kis berendezés, amely 

számtalan helyzetre számtalan választ hoz létre” (Bourdieu 2002d: 16), a konkurenciaharc 

által meghatározott mezőkben annál értékesebb, minél inkább elhomályosítja a 

látásviszonyokat, akadályozza az átláthatóságot. Ha az érthetőség kedvéért egy pillanatra a 

habitust a sportolói habitussal azonosítjuk, akkor látni fogjuk, hogy egy gyakorlat 

kiszámíthatatlansága mennyire „jövedelmező” tud lenni. Bizonyos azonnali reakciókat kívánó 

sportágakban, ahol, mivel nincs idő vagy lehetőség végiggondolni a szükséges lépéseket, 

fokozottan igaz, hogy a test gondolkodik, a jó sportteljesítményhez a sportoló habitusának 

előrejelezhetetlensége társul. Egy kiváló teniszező mindig képes ellenfelét váratlan ütésekkel 

(irány- és ritmusváltásokkal) meglepni. Efféle „húzások”, amelyek az ellenfeleket váratlanul 

érik, összezavarják, a sporton kívüli mezőkben sem ritkák, így ugyanis azok lépéshátrányba 

kerülnek, és némi időre lesz szükségük ahhoz, hogy a megfelelő válaszlépést kidolgozzák, 
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hiszen a szokásos, rutinszerű válaszlépések nagy valószínűséggel nem lesznek célravezetők 

vagy hatékonyak. 

(A bourdieu-i nyelvhasználat fontos nüanszai) Bár Bourdieu nem mindig teszi 

explicitté, de nyelvhasználata is utal arra, hogy a társadalmi világban sokkal inkább 

statisztikai valószínűségekről, semmint megváltoztathatatlan sorsszerűségekről van szó. 

Jóllehet bizonyos esetekben Bourdieu úgy tesz, mintha ez nem így lenne, és ez félreértésre 

adhat okot, de amikor Bourdieu szövegeit olvassuk, a legtöbb esetben ezt a meggyőződését 

automatikusan feltételeznünk érdemes. Ennek alátámasztására szinte a teljes bourdieu-i 

életművet idézhetnénk, de állításunkat most csak néhány találomra kiválasztott szövegrésszel 

próbáljuk meg szemléltetni. Dőlt betűvel jelöljük azokat a szavakat, amelyek a 

determinisztikus viszonyokat valószínűségiekké változtatják: „Aszkétikus, hiú öröm, amely 

magába foglalja az örömről való lemondást, az örömtől megfosztott örömöt, a tiszta öröm 

hajlamos a morális kiválóság szimbólumává, a műalkotás pedig az erkölcsi felsőbbrendűség 

fokmérőjévé válni […]” (Bourdieu 1979: 573); „a feltételek bizonyos csoportjával 

összekapcsolódó kondicionálások habitusokat, tartós és más közegekben is használható 

diszpozíciós rendszereket, strukturált struktúrákat hoznak létre, amelyek hajlamosak 

strukturáló struktúraként működni (Bourdieu 1980: 88); „a habitusok, amelyek tartós 

diszpozíciós rendszerek és strukturált struktúrák, hajlamosak strukturáló struktúrákként 

működni […]” (Bourdieu 2000c: 256); „egy szó mint száz, a habitus, mivel egy adott osztály 

és objektív szabályszerűségek produktuma, hajlamos az „ésszerű”, a „józan paraszti észnek” 

megfelelő viselkedéseket kialakítani […]” (Bourdieu 1980: 93); „[…] a házasságkötés e 

típusa hajlamos a házastársakat a két háztartás közötti bizonytalanságba taszítani […]” 

(Bourdieu 2002b: 195, kiemelés mindenhol tőlem – F.Á.). A determinisztikus viszonyokat 

valószínűségi viszonyokká szelídítő szavak már-már kényszeres használata is egyértelműen 

arra utal, hogy a társadalmi viszonyokat maga Bourdieu sem sorsszerűen fogja fel. 

(Az újításnak a habitusban rejlő lehetősége) Az újítás lehetősége a habitus fontos 

eleme, azonban az elmélet szintjén ez a kérdés nincs megfelelően kidolgozva. A habitus 

kettős természetét Bourdieu szinte minden esetben hangsúlyozza, amikor a terminus elméleti 

kifejtésére sor kerül: a habitus „bizonyos értelemben teljesen determinált, mivel a történelem 

terméke, kialakulása pedig leírható; azt mondhatjuk: a habitus így és így alakult ki. Ezzel 

együtt azonban a szabadság előidézője is, ami azt jelenti, hogy a habitusból kiindulva, 

bizonyos határok között, nagyon sok lehetőség van az improvizációra” (Bourdieu 2002d: 18). 

Azt illetően, hogy a társadalmi gyakorlatok mekkora mértékben determináltak, Bourdieu 

álláspontja az idő során változik (lásd fentebb: „Gyakran megdöbbent, milyen nagymértékben 
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determinálva vannak a dolgok”), azonban sosem jut el odáig, hogy a társadalmi viszonyok 

tökéletes determináltságáról beszéljen.  

(A habitus aluldetermináltsága a szocializációs folyamatban és a konfliktusos 

vagy hasadt habitus kialakulása) Egy ágens szocializációja sosem tökéletes és befejezett. 

Ebből adódóan a habitus sem tud tökéletesen hozzáigazodni azokhoz a társadalmi 

körülményekhez, amelyek közepette belsővé tétele végbement. Az ágensek nagymértékben 

hajlamosak félreismerni azt a társadalmi valóságot, amelyben élnek. Az adott körülményeket 

hajlamosak maguktól értetődőkként elfogadni, jóllehet azok korántsem maguktól értetődők 

(többek között utalhatunk itt az uralomra vagy az iskolai értékelésre, amelyet az ágensek 

gondolkodásában az egyéni teljesítménnyel és képességekkel hoznak összefüggésbe, jóllehet 

az iskolai teljesítmény olykor ennél jóval szorosabb összefüggést mutat az osztályhoz 

tartozással, vagyis a származással.)  

Bourdieu szociológiai gondolkodásában újabban megjelenik a hasadt, megosztott, 

szétszakadt habitus (Bourdieu 2004: 127-128, 130-131, 2005: 156-157; Bourdieu és 

Wacquant 1992b: 102), amely egyrészt ideális kiindulási alapot jelent a tudományos 

elemzéshez, hiszen a hasadt habitus sosem képes problémamentesen hozzáigazodni a 

körülményekhez, ezért különösen érzékennyé tesz a társadalmi jelenségek és problémák iránt, 

másrészt azonban a társadalmi világhoz fűződő viszonyt bizonytalanná vagy 

ellentmondásossá teheti, és megakadályozhatja tulajdonosát abban, hogy bármilyen 

tevékenységbe teljesen bevonódjon, belefeledkezzen, és hogy bármilyen társadalmi közegben 

teljességgel otthonosan érezze magát, mivel az egymástól eltérő jellegű, egymással akár 

konfliktusba is kerülő szocializációs elemek megkérdőjelezik a szocializáció magától 

értetődőségét, és ettől elválaszthatatlanul mindig bizonyos mértékig külsődleges nézőpontot is 

biztosítanak. A hasadt habitus terminusa pontosan a szocializációnak ezt a disszonáns, 

problematikus jellegét hangsúlyozza. 

(A megismerés mint a determinizmus elleni harc eszköze) Ha Bourdieu nem hitt 

volna legalább csekély mértékben az ágensek mobilizálásának lehetőségében, akkor nem 

törekedett volna arra, hogy feltárja előttük saját helyzetüket, és felhívja figyelmüket arra, 

hogy a szociológia eszközeivel ezen a helyzeten változtatni tudnak (Boschetti 2005: 130). Ha 

nem így lenne, értelmetlen vállalkozás volna őket a saját helyzetükkel és az elleplezett 

mechanizmusok működési módjával kapcsolatos tudás révén megpróbálni kötöttségeik alól 

felszabadítani (lásd például a Jacques Bouveresse által szerkesztett kötet címét: La liberté par 

la connaissance [Szabadság a megismerés által], illetve a Bourdieu által létrehozott 

könyvkiadó nevét: Liber-Raisons d’Agir [Liber - Okok a cselekvésre], amely a kollektív 
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cselekvés lehetőségére utal). Bourdieu értelmezésében paradox módon (az értelmiségiek és 

mások esetében) éppen a szabadság illúziója az, ami az uralmi viszony tartóssá válását 

elősegíti. A „kötelékek és gyökerek” nélküli lét lehetőségének alaptalan hirdetése éppen 

azokat a társadalmi kötelékeket leplezi el, amelyek reflexív elemzése révén képesek lehetnénk 

az illúziókkal szakítani, és „a determinizmus megismerése” révén „legalább csekély 

mértékben gondolataink cselekvőivé válni” (Bourdieu és Chartier 2010: 40).  

(A tőkeátadási helyzetekben rejlő bizonytalanság) Minden tőkeátadási helyzet 

egyedi, és igen gyakran előfordul, hogy a statisztikai átlagok, valószínűségek ellenére egyes 

esetekben az átadás nem (vagy csak korlátozottan) sikerül. Jóllehet a bizonyos tehetetlenségi 

erővel bíró társadalmi mechanizmusok abba az irányba hatnak, hogy a tőke egyik 

generációról a másikra átadódik, azonban az átadás teljességét és sikerességét semmi sem 

garantálja. Az átadás mindig valamekkora költséggel jár, ezt nevezi Bourdieu „apadási 

aránynak” (Bourdieu 1999: 175). Ezzel párhuzamosan a különböző tőkefajták nagymértékben 

eltérnek egymástól a tekintetben, hogy átadásuk mennyire körülményes, problematikus vagy 

időigényes. Míg az anyagi és a tárgyiasult kulturális tőke (pénz, könyvek, festmények, 

hangszerek) átadásában az időtényező nem játszik szerepet, addig azon inkorporált kulturális 

tőke belsővé tétele, amely segít a pénzt jól befektetni, vagy amely a kulturális tárgyak 

élvezetét biztosítja, „befektetést igényel az időbe”. 

Ebben a kérdésben nagy hasznát vehetnénk a mikroszociológiai megközelítésnek, 

amely lehetővé tenné az egyes esetek aprólékos elemzését (és feltárhatnánk azt a számtalan 

tényezőt, amelyek mind a tőkeátadást akadályozzák, és amelyek olykor egyéni 

szerencsétlenségekkel állnak összefüggésben: még a könnyen átadható gazdasági tőke 

esetében is előfordulhat például, hogy valamilyen konfliktus okán az apa kitagadhatja fiát a 

családi örökségből; a gyerek teljesen más pályát választ, mint szülei, akik így társadalmi 

tőkeként mozgósítható kapcsolataikat a gyerek boldogulása érdekében nem vagy csak 

korlátozottan tudják működtetni; esetleg a szülők korán meghalnak, ezért az inkorporált 

kulturális tőke átadása meghiúsul stb.). 

(Magától értetődő érdeklődés a változatlanságok iránt) Nem meglepő, hogy a 

szociológiát (főként pedig a strukturalista gyökerű szociológiát) legfőképpen a társadalmi 

struktúrák érdeklik. Ebből a szempontból a bourdieu-i szociológia is magán hordozza 

Durkheim örökségét: a társadalmi tényeket a pszichológiai mechanizmusok aprólékos 

ismerete nélkül is fel lehet tárni. (Durkheim az Öngyilkosságról [1967] című művében többek 

között amellett érvel, hogy a társadalmi struktúrák újratermelődése az egyének pszichológiai 

diszpozíciói nélkül is megérthető, bár önmagában nem vonja kétségbe a szubjektív 
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pszichológiai tényezők vizsgálatának lehetőségét vagy értelmét.
59

) A szociológusok 

nagymértékben különböznek egymástól abból a szempontból, hogy az állandó változást 

tekintik-e magától értetődőnek, míg a változatlanságot vagy újratermelődést magyarázatra 

szorulónak, vagy éppen fordítva. De az állandóság és az újratermelődés mechanizmusai iránti 

tudományos érdeklődést semmiképpen sem szabad azok normatív helyeslésével 

összetévesztenünk. 

Jóllehet Bourdieu-nél a változatlanság a változásokkal szemben jóval nagyobb 

hangsúlyokat kapott, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy tudósi karrierje elején éppen 

olyan társadalmi közegeket vizsgált, amelyek történelmi okokból kifolyólag éppen gyakran 

drámai változásokon mentek keresztül (lásd. például Bourdieu 2002b, Bourdieu és Sayad 

1966).  

7. Az igazság mint politika? – Az igaz kijelentések 

létrejöttének bourdieu-i elmélete
60

 
 

 

Bourdieu tudományszociológiája és tudományfelfogása itt és most nem önmagában fontos, 

hanem azért, mert amikor elleplezett reprodukáló mechanizmusokra, heteronóm tendenciákra, 

szimbolikus erőszakra stb. irányítja rá a figyelmet, akkor ezt – legalábbis saját felfogása 

szerint – tudományos igénnyel, nem kis részben empirikus vizsgálataira alapozva teszi. 

Bourdieu politikai szerepvállalása egy olyan tudományképre támaszkodik, amelynek 

értelmében a tudományos diskurzus nem egy a (társadalmi) világról szóló diskurzusok közül, 

hanem egy olyan beszédmód, amelytől elvárható a belső logikai koherencia és az, hogy a 

valóság próbáját is kiállja, vagyis empirikusan alátámasztható vagy cáfolható legyen.  

 A következőkben látni fogjuk, hogy a bourdieu-i tudományelmélet szerint, legalábbis 

zárt tudományos mezőben, hogyan jön létre az az univerzális vagy univerzalizálható tudás, 

amely akár politikai céllal, a társadalmi valóság legitim értelmezése körüli politikai harcokban 

is felhasználható. A tudományos diskurzus e kitüntetett helyzetéből következik, hogy míg a 

politikai vagy a gazdasági mezők ágenseinek nyomásgyakorlását Bourdieu káros, a 

tudományos mező autonómiáját veszélyeztető tendenciaként azonosítja, addig a fordított 
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 „[Az öngyilkosság hátterében] a szociológus azokat az okokat keresi, amelyek közvetítésével nem az 

elszigetelt egyénekre, hanem a csoportra lehet hatni. […] A megmagyarázandó jelenséget igen általános érvényű 

társadalmon kívüli okok vagy sajátosan társadalmi okok idézik elő” (Durkheim 1967: 44-45).  
60

 A fejezet egy korábbi változata megjelent: Fáber Ágoston (2009): Az igazság mint politika?, Replika, 

szeptember, pp. 111-125. 
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helyzetet (a tudomány szerepvállalását a politikai vagy gazdasági mezőben) ha nem is mindig 

feltétlenül szükségesnek, de legalábbis elfogadhatónak tartja. 

De nem csak Bourdieu, hanem a tudósok – köztük a társadalomtudósok – általában is 

hajlamosak azt képzelni, hogy a tudományos tudás az ismeretek egyéb, hétköznapinak 

nevezett formáihoz képest felsőbbrendű. Egyes gondolkodók, mint például Platón, Saint-

Simon vagy maga Auguste Comte, a szociológia terminus megalkotója, egészen odáig 

mentek, hogy kijelentsék: a társadalom irányításának nemes és felelősségteljes feladatának 

legfőképpen a filozófusokra (illetve a szociológusokra) kellene hárulnia. Azon kijelentés 

hátterében, amely szerint a tudósok egy társadalom vagy egy nép vezetésére másoknál 

alkalmasabbak, az a meggyőződés húzódik meg, hogy a szóban forgó tudósok szükségképpen 

ritka morális kvalitásokkal bírnak, valamint hogy a ráció talaján álló (társadalom)tudományok 

a vizsgálódás és az elemzés olyan sajátos formáival képesek szolgálni, amelyek a minket 

körülvevő világgal kapcsolatos ismeretek előállítása számára a lehető legszilárdabb alapot 

biztosítják. 

A szociológia a 19. század második felében pontosan ebben a szellemben fogant: a 

tudomány a társadalmi tények összegyűjtésének és elemzésének szempontjából kitüntetett 

helyzetbe került. A tudományelőtti fogalmakkal való szakítás jegyében a szociológia a 

társadalmi világ megragadására szánt terminusokat előzetes reflexió alá vonja, és a 

tudományos megközelítéseket a descartes-i radikális kétely kívánalmának rendeli alá. Ezen 

eljárási követelményt Durkheim, a szociológiának a társtudományoktól való éles elhatárolását 

szorgalmazva, a vallási jelenségek vizsgálatakor is szem előtt tartotta. Azt az álláspontot 

képviselte, hogy a társadalmakat nem transzcendens erők hozzák létre, hanem a helyzet éppen 

fordítva igaz: saját vallási rítusai és dogmái révén maga a társadalom válik a transzcendencia 

tárgyává. A vallás a szociológus szempontjából nem számít különleges státusú vizsgálati 

tárgynak: a fizikai, biológiai vagy a különböző társadalmi jelenségekhez hasonlóan 

tudományos elemzésnek minden gond nélkül alávethető: 

Az empirikus megismerés számára az egyetlen olyan létező, amely az embernél nagyobb lenne, maga a 

társadalom […]. A szentség fogalma társadalmi eredetű, amelyet csak szociológiailag lehetséges 

magyarázni (Durkheim 1898: 23, 28). 

A tudomány, illetve a különböző diszciplínák képviselői gyakran potenciálisan képeseknek 

tekintik magukat a „világ”, azon belül is a jelen tanulmányt érdeklő „társadalmi világ” 

minden aspektusra kiterjedő vizsgálatára. Ugyanakkor – természetesen vagy furcsamód – 

mégsem képezi a világ minden aspektusa minden pillanatban tudományos elemzés tárgyát. 
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A tudósok általában nem vonják kétségbe a nem tudományos ismeretek létezésének, 

valamint a világ nem tudományos leírásának lehetőségét. Irodájának vagy laboratóriumának 

falain kívül a tudós, másokhoz hasonlóan, gyakran végez olyan tevékenységet, amelynek 

semmi köze az általa művelt tudományághoz: autót vezet, gyerekeivel játszik, 

férjével/feleségével színházba megy, külföldre utazik stb. Sőt a világban való eligazodásunk 

általában nem is tudományos tudáselemek alapján történik. Ha tudom, hogy a szomszédom 

minden szombaton kora délután a szüleihez megy látogatóba, más időpontban kérem meg, 

hogy segítsen nekem egy számítástechnikai problémát megoldani. Vagy ha tudom róla, hogy 

nem ért a számítógépekhez, egyáltalán meg sem kérem, hogy segítsen. Ezek az 

információelemek is mind-mind tudásként hasznosíthatók, jóllehet sem a használt fogalmak 

nincsenek akkurátusan meghatározva, sem az adatgyűjtés nem támaszkodik szilárd 

módszertani elvekre. Nem csak az enciklopédikus tudás számít tudásnak, hanem a gyakorlati 

tudáselemek is, amelyek segítségével a mindennapokban eligazodunk, napirendünket 

kialakítjuk. 

De ha ezt a logikát továbbvisszük, azt is megállapíthatjuk, hogy a tudományos 

tevékenység és a tudományos ismeretek előállításának folyamata (amelynek során az időnek 

és a falszifikációs kísérleteknek hol jól, hol kevésbé jól ellenálló ismeretek látnak napvilágot) 

maga is számtalan nem tudományos elemet vagy olyan elemeket foglal magába, amelyek csak 

egy vagy több másik diszciplína eszközeivel ragadhatók meg. A tudományos világról 

némiképp idillikus képet festő mertoni tudósközösség-fogalom megjelenése óta számos kutató 

vetette bele magát tudóstársai tevékenységének elemzésébe, aminek eredményeképpen 

meggyőződhettek arról, hogy a tudományos világ korántsem az érdekmentesség és a tisztán 

tudományos kooperáció világa, amelyből a konfliktusok, az egoizmus, a féltékenység vagy az 

intrikák száműzve lennének, vagyis ebből a szempontból tulajdonképpen bármilyen más 

közösségre a megtévesztésig hasonlít, s így azokhoz hasonló módon és szellemben vizsgálat 

alá vonható. 

A tudományos és a nem tudományos világ korántsem különbözik egymástól oly 

mértékben, ahogy egyesek hihetnék vagy hinni szeretnék. Nyilvánvaló, hogy a tudományos 

vizsgálatok gyakran merítenek nem tudományos elemekből, amelyek a tudós figyelmét 

időnként olyan problémákra irányítják rá, amelyek számára korábban nem problémaként 

jelentek meg. A tudományos képzelőerő hátterében gyakran egy teljességgel más jellegű 

képzelőerő munkál, amely primitív és időnként zavarba ejtő vagy egyenesen szégyenletes 

gondolatokből táplálkozik, és amelyek arra várnak, hogy egyfajta tudományos logika mentén 

és nyelvezet segítségével a tudós vagy a kutató újrafogalmazza, a tudományos tudás 
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termelésébe – a többé-kevésbé széleskörű konszenzust élvező feltételrendeszereknek 

megvelelően becsatornázza őket. 

Egyes elemzések, többek között Pierre Bourdieu-é is, rámutattak arra, hogy noha a 

tudományos ismeretek szempontjából az episztemológiai szakadék tételezése tudósok és nem 

tudósok között védhető, igazolható, ez a szembenállás a cselekvők e két csoportjának 

viselkedése vagy szövetségkötési stratégiái szempontjából jóval kevésbé tekinthető élesnek. A 

tudomány világába – vagy bármelyik tudományos mezőbe – belépve a tudósok hétköznapi 

késztetéseiket, érdekeiket, ahogyan a franciák mondják, „nem hagyják a ruhatárban”. 

Röviden: még a tudományos világ elismert tagjaivá válásuk után is mind hétköznapi, mind 

tudományos tevékenységük során mindannyian sok mindent megőriznek korábbi „nem 

tudományos” beállítottságaikból. Ez magyarázza azt, hogy a többi mező szereplőivel szemben 

Bourdieu korántsem idealizálta a tudományos mező szereplőit (Accardo 2003: 17). 

Szakmai világukon kívül a tudósok nagy része képesnek mutatkozik arra, hogy az őket 

körülvevő (társadalmi) világot „naiv” vagy gyakorlati szemmel vegyék szemügyre. A színházi 

előadás alatt például a tudós ahelyett, hogy a természeti vagy társadalmi törvényeket, 

törvényszerűségeket fürkészné, képes magát (szinte) teljesen átadni az előadásnak, a 

művészetnek, a műélvezetnek, és a térképész sem feltétlenül készít itinert vagy visz magával 

iránytűt, hogy a színházba eljusson. 

A fenomenológiai terminológiát kölcsönvéve azt mondhatjuk, hogy a világ naív 

szemléletéből legtöbbször csak akkor zökkenünk ki, csak akkor érzünk késztetést arra, hogy a 

minket körülvevő dolgokat – szinte – tudományos igénnyel is szemügyre vegyük, ha az 

érvényben lévő „értelmezési keretek” valami miatt megszűnnek működni, vagy nem 

működnek kielégítő módon; ha – ahogyan a fenomenológiai szociológia képviselői (Thomas, 

Schütz, Berger és Luckmann) mondani szokták – a „magátólértetődések” 

megkérdőjeleződnek, és ez arra indít bennünket, hogy megállapítsuk vagy beismerjük: 

„valami nem stimmel”. Ez történik például a Schütz által leírt bevándorló vagy idegen 

esetében, aki korábbi „magától értetődő” tudását az új közegben nem tudja problémamentesen 

használni, ezért „szinte mindenre rá kell kérdeznie, ami az általa megközelített csoport tagjai 

számára megkérdőjelezhetetlennek tűnik (Schütz 1998: 502). 

Vagy, hogy egy másik példát említsünk, szokásos útvonalainkat is csak akkor vagyunk 

hajlamosak megváltoztatni, ha valamilyen váratlan helyzet reflexióra késztet bennünket: 

ahhoz, hogy valahová eljussunk, alapvetően nem a legrövidebb vagy leggyorsabb útvonalat 

választjuk, hanem inkább a mentális térképünkön szereplő ismerős útvonalszakaszokból 
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építkezünk. Ezzel csak akkor szakítunk, ha például útlezárás miatt más útvonalat vagyunk 

kénytelen választani. Csak ilyenkor jut szerephez a tudatos mérlegelés és útvonaltervezés.  

Hasonlóképpen: bevásárlásnál is előszeretettel választjuk a bevált termékeket a 

valamivel olcsóbb, de ismeretlen helyettesítő termékek helyett. Ha azonban kedvenc 

termékünk esetében átmeneti készlethiány jelentkezik, ez a helyzet a potenciális helyettesítő 

termékek többé-kevésbé racionális számbavételére késztet bennünket.  

Mindazonáltal a tudomány világában igen nehéz pontosan meghatározni azt a végső 

impulzust, amely végül annak megállapítására késztet bennünket, hogy „valami nem 

stimmel”. Ez a kritikus pillanat a tudományfilozófiában bevett „döntő kísérlet” elképzeléséhez 

hasonlatos, amely több, egymástól különböző világszemléletet reprezentáló hipotézis közül 

végül az egyik javára billenti a mérleget. 

Ez a – Schütz által is képviselt – megközelítés Bourdieu politikai szerepvállalásait 

elemezve szinte adja magát: amennyiben Bourdieu úgy véli, hogy az általa rombolónak ítélt 

jelenségek láttán kénytelen a nyilvánosság előtt is megszólalni, ez egyebek mellett azzal 

magyarázható, hogy nem hisz többé abban, hogy létezik az a „magától értetődőnek tekintett 

objektív esély, hogy a múltban megvalósíthatónak bizonyult cselekvésekhez tipikusan 

hasonló jövőbeli cselekvések a jövőben is megvalósíthatónak bizonyulnak majd” (Schütz 

1998: 63), mivel a tudomány autonómiája, amelyen kívül Bourdieu szerint más nem tudja a 

tudomány megfelelő működését szavatolni, veszélybe került.A fejezet további részében 

kifejtendő problematika szoros összefüggésben áll a magától értetődések 

megkérdőjeleződésének fenomenológiai megállapításával. Arra teszünk majd kísérletet, hogy 

logikailag, vagy inkább (bourdieu-i terminológiával élve) szocio-logikailag, vagyis 

szociológiailag Bourdieu tudományos tevékenysége és politikai szerepvállalása között 

kapcsolatot teremtsek. 

Az alábbiakban a következő kérdésre keresem a választ: Hogyan kell értenünk azt, hogy 

a társadalmi világ Bourdieu által végzett tudományos szándékú elemzése, amelyet a 90-es 

évek közepétől kezdve igyekezett a szélesebb közönséggel is megismertetni, ahogyan ő maga 

is – egyébként C. Wright Millsszel (1967: 79) összhangban – gyakran hangsúlyozta: politikai 

aktusnak tekinthető?
61

 Vagy, hogy a fejezet címére utalva a kérdés paradox jellegét még 

inkább aláhúzzam: hogyan lehetséges az, hogy a tudományos igazságok feltárása 

szükségszerűen politikai aktusként értelmezhető és értelmezendő? De ez a kérdés újabbakat is 

                                                 
61

 Shapin és Schaffer a Boyle és Hobbes által a légszivattyú körül lefolytatott vitáját elemezve a tudományos és 

politikai tevékenység szerves egységben történő kezelését javasolják, ráadásul az intuícióval talán ellentétes 

módon éppen a természettudományok területén (Shapin és Schaffer 1985). 
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felvet: vajon a tudósok és nem tudósok joggal gondolják-e, hogy a tudomány előtti 

fogalmakkal és a „hétköznapi” ismeretekkel történő szakítás potenciálisan politikai 

küzdelmekben is felhasználható? Vajon a tudomány rendelkezik-e azzal a felhatalmazással, 

hogy egy társadalomban megmondja, „mi az, ami van?” (Boltanski 2008b). És végül, vajon a 

társadalom irányításának feladata, ahogyan Auguste Comte előírta, vajon azért hárul-e mindig 

a tudósokra, mert ismereteiket képesek „a pozitív módszerre” mint „a legbiztosabbra” 

alapozni (Comte 1825: 71)?  

Vagy éppen ellenkezőleg, ahogyan Niklas Luhmann hangsúlyozza (1970: 57, idézi 

Freund 1973, illetve Luhmann 2006: 90), az ok-okozati láncolatban az okok azonosítása 

végső soron a tudós személyes prefeerenciarendszerét tükrözi, mivel mindig több lehetséges 

ok húzódik meg a háttérben, következésképpen minden tudományos ismeret eleve 

ideológiailag meghatározott?
62

 (Luhmann az ideológiák szerepét nem káros mellékhatásként 

értelmezi, hanem azokat a tudományos gondolkodástól és tevékenységtől elválaszthatatlannak 

tekinti.
63

) S hogy ezt a logikát még tovább vigyük: vajon a tudomány, amely „azt állítja 

magáról, hogy birtokában van az egyetlen helyes módszernek és az egyedül hasznos 

eredményeknek” (Feyerabend 2002: 485), a többi társadalmi tevékenységhez képest 

tulajdonképpen nem is tekinthető kivételezettnek, és a világról a megismerés nem 

tudományos formáinál valójában nem is képes pontosabb képet adni? (Feyerabend 2002: 

475). Tehát végső soron védhető-e egyáltalán a tudományos és a nem tudományos tudás 

közötti különbségtétel (Feyerabend 2002: 85–86)? 

Bourdieu, akit a 90-es években a politikai mezőben történő szerepvállalásai miatt 

gyakran bíráltak, az egyes értelmiségiekkel (közgazdászokkal, filozófusokkal) és 

politikusokkal szemben vívott küzdelmében legfőképpen (társadalom)tudományos eszközöket 

kívánt felhasználni (Pinto 2001: 68). E küzdelem legfőbb tétje számára az volt, hogy 

szociológusként a társadalmi világ legitim ábrázolásának jogát visszaszerezze azoktól, akik – 

saját illetékességi körükön messze túlterjeszkedve – szerinte azt illegitim módon bitorolják. 

Az imént felsorakoztatott kérdések után abból a célból, hogy Bourdieu pozícióját meg 

tudjuk határozni, fontos, hogy – ahogyan egyébként nem véletlenül A tudomány társadalmi 
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 Ez Weber elképzelésével rokon, noha azzal mégsem azonos gondolat. Luhmann-nal szemben Weber a 

tudományos munkafolyamat „másik végén”, tehát nem a kapott eredmények értelmezésekor, hanem a kutatási 

terület és az empirikus tényanyag kiválasztásakor hívja fel a figyelmet a nem tisztán tudományos tényezők 

szerepére: „a valóság talaján nem létezik logikai értelemben vett ’előfeltevés-mentesség’, és még a 

legegyszerűbb okmánykivonatnak vagy forrásregesztának is csak akkor lehet bármiféle tudományos értelme, ha 

’jelentőségekre’, tehát végső soron értékeszmékre vonatkozik […]” (Weber 1998a: 49). 
63

 „Az ideológiák nem irracionális vagy érzelmi dolgok, még ha gyakran ekként jelennek is meg” (Luhmann 

1970: 57, idézi Freund 1973: 134). 
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haszna című előadásának elején (Bourdieu 2009b: 38-43) ő maga is teszi – szociológusi 

munkásságának szerves részét képező mezőelméletére röviden kitérjünk. 

7.1. Egy tudományos igényű társadalomkritika tudományos alapjai 
 

Annak érdekében, hogy a társadalmi világot illető tudományos kritika legitimitását a 

bourdieu-i szociológiára támaszkodva meghatározhassuk, legelőször is két kérdésre kell 

válaszolnunk: 1. a bourdieu-i felfogás szerint a tudomány mint olyan létezik-e; 2. ha igen, 

akkor álláspontja szerint a szociológia igényt tarthat-e a tudomány státuszára. Ha hipotetikus 

elméleti végpontként Feyerabend kijelentését vesszük alapul, amely szerint a tudomány 

semmilyen szempontból nem tekinthető a többi társadalmi tevékenységhez képest 

kitüntetettnek, akkor világossá válik, hogy a tudomány semmi szín alatt nem követelhet 

magának kivételezett státuszt, s ebből adódóan a társadalmi világ egyidejűleg tudományos és 

kritikai megragadása is eleve lehetetlennek bizonyul. 

Kétségtelen, hogy Bourdieu a tudományos mezőt bizonyos értelemben kitüntetett 

társadalmi szféraként kezelte. Bár ami a szociológia tudományos jellegét illeti, ez a kérdés a 

tudományágat születésétől fogva kísérti, ugyanakkor itt és most csak Bourdieu álláspontjára 

fókuszálunk. Noha álláspontját csak ritkán fogalmazza meg explicit formában, az mégis 

meglehetősen világos: „Számomra úgy tűnik, hogy a szociológia minden olyan tulajdonsággal 

rendelkezik, amely egy tudományt meghatároz” (Bourdieu 1980: 19). Például a szociológia és 

az újságírás között „van egy objektív különbség. És ez nem becsületbeli kérdés”. A 

szociológiára jellemző a „hipotézisek koherens rendszere, a különböző fogalmak, az 

ellenőrzés különböző módszerei, vagyis mindaz, amit normálisan a tudomány képzetéhez 

társítani szokás” (Bourdieu 1980: 21). 

Ugyanakkor a tudománynak hagyományosan tulajdonított vonások a bourdieu-i 

elméletben kiegészítésre szorulnak. Ahhoz ugyanis, hogy hosszú távon, megbízhatóan igaz 

ismeretek jöhessenek és jöjjenek létre, a tudományos világnak Bourdieu szerint autonóm 

tudományos mezővé kell alakulnia. „Racionális mindaz – írja Louis Pinto, Bourdieu egykori 

tanítványa, majd közeli munkatársa –, ami inkább a mező belső erőiből, semmint külső 

hatalmaktól származik” (Pinto 2001: 78). A tudományos tudást is ágensek hozzák létre, de 

azáltal, hogy az autonóm tudományos mezőben bizonyos szabályokhoz, feltételekhez 

kénytelenek alkalmazkodni, az általuk létrehozott tudás „elszakad” termelési közegétől, és 

univerzális érvényre tesz szert. Természetesen nem vitás, hogy nem zárt tudományos 

mezőben is létrejöhetnek igaz ismeretek, tudáselemek, viszont azok ekkor nem a mező 

működésének köszönhetően, hanem éppen működési módjának ellenére jelennek meg.  
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Amennyiben a tudományos mező nem zárt, vagyis a konkurensek, pályatársak 

nincsenek abban a helyzetben, hogy tudományosan, empirikusan vagy logikailag 

megalapozott, racionális érvelést vezessenek elő, a tudós (és legfőképpen a szociológus) 

kénytelen az önreflexió eszközét alkalmazni, amellyel a saját maga által előállított tudás 

érvényességére kérdezhet rá. Ezzel ugyanis részlegesen pótolni tudja a mező autonóm 

működésének hiányát. Ezzel szemben zárt tudományos mezőben a reflexió feladata nagyrészt 

a pályatársakra hárul, a velük folytatott vitában a tudományos kijelentések folyamatosan 

pontosodnak, önreflexióra ilyenkor nincs szükség.
64

 

Bourdieu a 90-es években általa képviselt társadalomkritika megfogalmazásakor 

legnagyobb mértékben saját mezőelméletére támaszkodott. Fontos azonban tudnunk, hogy 

ezen elmélet kulcsfogalmainak megalkotásakor szemei előtt korántsem az a szándék lebegett, 

hogy azokat később a széles nyilvánosság előtt zajló vitában, nyíltan politikai szándékkal 

használja fel, mivel azok jóval korábban, évtizedekkel politikai aktivizmusának időszakát 

megelőzően kerültek kidolgozásra. Pierre Grémion (2005: 46) arról számol be, hogy 

Bourdieu-nél a mező fogalma már 1966-ban, a Temps modernes folyóiratban közölt egyik 

cikkében megjelenik. Ugyanakkor Bourdieu a mező fogalmának nyíltan normatív és politikai 

használatát csak mintegy negyed századdal később, 1992-ben, a Les règles de l’art-hoz írt 

utószavában szorgalmazza először. Ekkor hívja fel ugyanis a figyelmet az értelmiségi és 

tudományos mezőkbe beszűrődő heteronóm logikákra, amelyek az egyetlen olyan „világ” 

létét fenyegetik, amely képes egyszerre „igaz” és – többé-kevésbé – ahistorikus tudást 

előállítani. 

Negyed évszázad leforgása alatt Bourdieu aprólékosan kidolgozta a mező fogalmát, és 

azt a francia társadalom legkülönbözőbb területeire kezdte el alkalmazni. A következőkben 

többek között a kimondottan a tudományos mezőről szóló írásokra (Bourdieu 1995, 2001, 

2009a, 2009b) támaszkodva azt igyekszünk megvizsgálni, hogy hogyan írja le Bourdieu az 

időnek ellenálló tudományos igazság létrejöttének mechanizmusát, valamint azt, hogy a 

tudományos mező dinamikája hogyan segíti elő ezen igazság megszületését. 

7.2. Bourdieu mezőelmélete  
 

A Bourdieu társadalomelméletének magvát képező mezőfogalom, azon kívül, hogy 

gondolkodásában rendkívül korán megjelenik, már megszületésének pillanatában magában 
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 Anélkül, hogy a kérdést módszertanilag kidolgozná, ez a probléma már Millsnél is megjelenik: „Nem ismerem 

az intellektuális tevékenység minden társadalmi feltételét, de kétségtelen, hogy ha az ember olyan emberekkel 

veszi körül magát, akik meghallgatják és beszélgetnek vele – és akik időnként szükségszerűen képzeletbeli 

emberek –, ez egy e feltételek közül” (Mills 1967: 201, kiemelés tőlem F.Á.). 
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rejti azokat a vonásokat, amelyeket rendszerint neki tulajdonítani szokás, továbbá a 

társadalomkritika, illetve a potenciálisan kritikai szociológia lehetőségét is biztosítja (ez 

egyébként Bourdieu szinte minden elméleti fogalmára igaz). 

A könnyebb érthetőség kedvéért némi leegyszerűsítéssel a mezőket mágneses 

mezőkként érdemes elképzelni, melyekben töltött részecskék taszítják (és vonzzák) egymást. 

Ezek a részecskék a cselekvők, pontosabban az ágensek, akik egy adott (tudományos, 

művészeti, politikai stb.) mezőben bizonyos mennyiségű és összetételű tőke birtokában (mely 

alapvetően lehet kulturális, szociális vagy anyagi természetű) az adott mezőre jellemző 

szabályokat követve bizonyos tétekért, végső soron pedig a mezőben a dominancia 

kialakításáért harcolnak. A tétek sokfélék lehetnek annak függvényében, hogy éppen milyen 

mezőről van szó. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy jóllehet minden mező esetében 

jellemző, hogy az aktorok cselekvéseit tőkék, tétek és szabályok határozzák meg, de azok 

szükségszerűen minden mezőben más és más természetűek. Az irodalmi mezőben például 

fontos tét lehet a Nobel-díj, amely az írókat újításokra és folytonos erőfeszítésekre készteti, 

ugyanakkor egy sportoló szemében a Nobel-díj önmagában nem sokat ér, számára a legfőbb 

elismerés (vagyis tét) valószínűleg a világbajnoki vagy az olimpiai aranyérem. 

A sportoló és az író közötti különbség természetesen csak egy szemléletes példa a 

lehetséges sok közül, amelyből világosan kitűnik, hogy az író és a sportember elméletileg nem 

tekinthetők egymás konkurenseinek, nem törnek „egymás babérjaira”, hiszen nem 

ugyanazokért a tétekért, s természetesen nem is egyforma módszerekkel, továbbá más és más 

szabályokat követve harcolnak. Ez abból adódik, hogy nem ugyanannak a mezőnek az 

aktorai. 

A mező működésében zavar támad, amikor az addig nagyrészt autonóm (vagyis saját 

szabályokkal rendelkező, saját szabályai szerint működő) mező heteronómmá válik. Ez akkor 

következik be, amikor olyan szabályok vagy tétek szűrődnek vagy törnek be a mezőbe, 

amelyeket nem az adott mező termelt ki magából. A mezőelméletből kiinduló bourdieu-i 

társadalomkritika fókuszában az a jelenség áll, amikor a gazdasági és a politikai (ennek 

részeként pedig az újságírói) mező összeütközésbe kerül egymással, pontosabban, amikor ez 

utóbbiak, „rácsúszva” a tudományos mezőre, annak autonóm működésébe és az autonóm 

működését garantáló sajátos logikába megpróbált beavatkozni.  

Az először 1968-ban (!) megjelent Métier de sociologue egyik passzusa, noha a „mező” 

terminus ebben a formában még nem fordul elő benne, meglehetős világossággal foglalja 

össze mindazt az elméleti keretet, amelyen Bourdieu a későbbiekben csak apróbb 

változtatásokat hajtott végre. A „tudományos mező” kifejezés itt még más formában, „tudós 
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közösségként” (cité savant vagy communauté scientifique) szerepel, amit később valószínűleg 

a „tudósközösség” mertoni felfogásának túlzott idealizmusa miatt változtatott meg. Az 

autonómia
65

, illetve a tudósok közötti „kölcsönös ellenőrzés” mint a tudományos mező két 

alapproblémája már szintén jelen van: 

a tudományos művek létrehozásának az esélye nem kizárólag attól függ, hogy a tudósközösség mekkora 

mértékben képes ellenállni a külsődlegesebb elvárásoknak, legyen szó az értelmiségi nagyközönség 

elvárásairól, a finanszírozók diffúz vagy explicit nyomásgyakorlásáról, illetve a politikai vagy vallási 

ideológiák felszólításairól, hanem attól is, hogy a közösség saját szerveződése mekkora mértékben képes 

betartani a tudományos normákat […] A „kölcsönös ellenőrzés rendszere” azáltal, hogy a tudóst 

folyamatosan tudományos tevékenységével és az abban rejlő előfeltevések kritikai magyarázatával 

szembesíti, és ezáltal arra kényszeríti, hogy e magyarázatot gyakorlatának, illetve felfedezései közlésének 

kötelező elemévé tegye, minden tudósban kialakítja és megerősíti az episztemológiai éberséget 

(Bourdieu, Chamboredon és Passeron 1980: 102–106). 

Bourdieu felfogásában a tudományos mező bármely más mezővel strukturális homológiát 

alkot, hiszen akárcsak azok, többek között harcokat, uralkodókat és alávetetteket, téteket, 

tőkéket és stratégiákat feltételez. Ugyanakkor a különböző társadalmi mikrovilágokban ezek 

az alkotóelemek mindig más és más, egy adott mezőre sajátosan jellemző formát öltenek. 

Mindemellett az sem kérdés, hogy Bourdieu-nél a tudományos mező a többihez képest 

kitüntetett szerepben tűnik fel. Ennek az a magyarázata, hogy ez az a közeg, amelyben a 

relatíve autonóm működésnek, illetve a pályatársak-konkurensek kölcsönös ellenőrzésének 

köszönhetően az időnek és a falszifikációs kísérleteknek meglehetősen hatékonyan ellenálló 

tudományos igazságok megszülethetnek. 

7.3. A tudományos mező – a tökéletes verseny tökéletes világa 
 

Amint azt már láttuk, Bourdieu-nél a tudományos mező autonómiáját fenyegető 

törekvések bírálata mélyen a tudományos mezővel kapcsolatos tudományos elemzéseiben 

gyökerezik.
66

 Egyaránt megkérdőjelezi egyrészről a racionális és kényszermentes 

kommunikációnak a Habermas által a tudósok között tételezett egyeduralmát, másrészről 

pedig Mertonnak a tudósközösségről alkotott idilli képét, amely szerint a kutatásra vonatkozó 

normákat mindenki egyhangúlag elfogadja és önmagára nézve kötelezőnek tekinti. 

Bourdieu elképzelésében a tudományos mezőt állandó és kétarcú harc jellemzi, amely 

egyszerre, egymástól elválaszthatatlanul tudományos és politikai jellegű. Az eredetileg 1976-
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 A tudomány autonómiáját Saint-Simon is kívánatosnak tekintette (Huszár 2008:6), de a gondolat már jóval 

korábban, Francis Baconnél is megtalálható. 
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 Ezen álláspontunkat támasztja alá David L. Swartz (2003: 796) is. 
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ban megjelent A tudományos mező (2009a) című cikkében Bourdieu mezőelmélete már 

gyakorlatilag teljes kidolgozottságában tárul elénk, itt ugyanis ismét feleleveníti és 

továbbgondolja azokat a fogalmakat, amelyek mintegy kilenc évvel korábban a Le métier de 

sociologue-ban megjelentek, és már akkor is fontos szerepet játszottak. Az itt kifejtett 

szemlélet a kritizált két elméleti végpont naivságát állítja pellengérre. A tudományos mező 

autonómiájának Bourdieu által gyakran hangsúlyozott szükségességének nem mond ellent az 

a felismerés, hogy tökéletes autonómia legalább két okból sosem lehetséges: 1. a kutatásra 

fordított (állami) források mindig korlátozottak;
67

 2. a politikai törekvések nem kizárólag a 

tudományos mezőn kívülről származnak, hanem azok a mezőn belüli tudományos 

törekvésektől nem elválasztható módon is jelen vannak: 

a tudományos mező, amelyben politikai harc folyik a tudományos dominancia kialakításáért, minden 

kutató esetében, az általa elfoglalt pozíció függvényében, kijelöli a problémákat, amelyek egyszerre 

politikai és tudományos természetűek […]. Nem létezik olyan „döntés” a tudományban, […] amely egy 

bizonyos, a legkevésbé beismert és természetesen a legkevésbé beismerhető szempontból ne lenne a tétek 

elhelyezésének egyfajta politikai stratégiája, amelyet legalábbis objektíve a tisztán tudományos haszon, 

vagyis a versenytársakat jelentő kollégáktól megszerezhető elismerés maximálása vezérel (Bourdieu 

2009a: 14-15).
68
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 A 90-es évek elejétől kezdve Bourdieu a tudományos kutatások magánpénzből történő finanszírozásában rejlő 

veszélyre hívja fel a figyelmet, ugyanakkor az állami finanszírozás esetleges problémáit sem felejti el 

hangsúlyozni: „szükséges lenne elemezni, hogy milyen kényszerekkel jár az állami mecenatúra, noha lehetővé 

teszi, hogy látszólag kivonjuk magunkat a piac közvetlen nyomása alól” (Bourdieu 1992a: 468–469). 

Megállapíthatjuk, hogy a fenyegetések jellege nagyban az adott ország politikai berendezkedésének függvénye. 

Semmi sem zárja ki olyan (tegyük fel, diktatórikus) politikai rendszer eshetőségét, amelyben, ellentétben a 

Bourdieu által a 90-es évek elején Franciaországban felvázolt helyzettel, a tudományos tevékenység 

autonómiáját egyedül magánkézben lévő források garantálhatják – erre utal Szabari Vera, amikor kiemeli, hogy 

Robert Merton és Pierre Bourdieu, a történelmi helyzetből adódóan, a tudomány autonómiáját veszélyeztető 

eltérő tényezőkre mutatnak rá (Szabari 2009: 88): az első esetben a politikai, a másodikban a gazdasági erőktől 

kell a tudomány autonóm működését félteni. Bourdieu a 90-es évek előtt számos „leleplező” jellegű művet 

szentelt az állami intézmények működésének (Lés Héritiers, 1964; La Reproduction, 1970; Homo Academicus, 

1984; La Noblesse d’Etat, 1989 stb.), a 90-es évek elejétől kezdve azonban az állami intézményeket megszállni 

vagy lebontani igyekvő piaci szereplők és a neoliberális (gazdaság)politika képviselői kerültek bírálata 

célkeresztjébe (Contre-feux 1. kötet, 1998; Contre-feux 2. kötet, 2000; Les Structures sociales de l’économie, 

2000). Az állam nagyfokú szerepvállalásában azonban továbbra is komoly kockázatokat látott: „A tudományos 

mezők egyik nagy paradoxona az, hogy autonómiájukat nagy részben annak köszönhetik, hogy működésüket az 

állam finanszírozza, s ezáltal sajátos függőségi helyzetbe kerülnek egy olyan döntéshozó fórummal szemben, 

amely nincs közvetlenül a piac ítéletének kitéve […]. Az efféle függőség a függetlenségben […] könnyen 

zavaros helyzetet teremt, mivel előfordulhat, hogy az autonómia minimális feltételeit biztosító állam egyúttal a 

heteronómia irányába ható kényszereket is támaszt […]” (Bourdieu 2009b: 56).  
68

 Ha ehhez hozzátesszük, hogy a tudományos mezőt, a többi mezőhöz hasonlóan, a mindenkinek mindenki ellen 

vívott harca jellemzi, akkor kénytelenek vagyunk megjegyezni, hogy a mezőnek a Bourdieu által felállított 

modellje pontosan azzal a „laissez-faire” fontosságát hangsúlyozó neoliberális közgazdasági és politikai 

felfogással mutat rokonságot, amely ellen mozgósítani kívánt. Érdemes feltennünk a kérdést, hogy hogyan 

lehetséges az, hogy míg Bourdieu szerint a politikai és gazdasági mezőben a mindenkinek mindenki ellen vívott 

harca korábban nem látott szenvedéshez és elnyomáshoz vezet, addig a tudományos mezőben ugyanez a harc a 

tudomány fejlődésének legfontosabb forrása. Úgy tűnik, a mezőelméletnek van egy vitathatatlanul konzervatív 

vonása: az elmélet legfontosabb eredője vagy „aktora” nem annyira az egyik vagy másik tudós, hanem sokkal 

inkább maga a tudományos mező. A tudósok személyükben alárendelődnek a mező „akaratának” abban az 
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A tudományos mező olyan harc terepe, amely egyszerre ölt politikai és tudományos jelleget. 

Emellett a társadalomtudományoknak (és természetesen a szociológiának is) van egy másik, 

immanens politikai aspektusa is: azáltal, hogy a fennálló rend fenntartását szolgáló 

mechanizmusokat napvilágra hozza, ezek a tudományok szükségképpen a politikai harc 

szereplőivé válnak (Bourdieu 1976: 101). Ebből a felfogásból az következik, hogy definíció 

szerint a szociológia nem lehet más, csak „kritikai”. Bármint tesz is, ha jól végzi a dolgát, 

akkor a szociológus szükségképpen politikai, gazdasági vagy egyéb érdekeket fog sérteni. A 

szociológia – és minél nagyobb közönséghez szól, annál nagyobb mértékben – egy olyan 

játszmában vagy inkább harcban vesz részt, amelynek tétje nem más, mint a társadalmi 

valóság legitim szemléletének meghatározása és nyilvánosság elé tárása. 

Ugyanakkor az is világos, hogy a társadalomtudományok nem vonják a társadalmi élet 

minden területét szüntelenül vizsgálat alá. Ahogyan arra korábban már utaltam, a társadalmi 

világra vonatkozó ismereteket a tudomány egészen addig nem kényszerül felülvizsgálni, amíg 

a „maguktól értetődések” megkérdőjelezetlenek maradnak. Bourdieu, amennyiben a 90-es 

évek elejétől kezdve nyíltan politikai szándékú fellépései során hangsúlyozza, hogy a politikai 

és a gazdasági mező szereplőinek a társadalomról kialakított képe hamis, megalapozatlan, 

ezzel egyúttal azon felismerésének is hangot ad, hogy „valami nem működik”, vagyis a 

mindennapok rutinja nem nyújthat többé támpontot a gyakorlatok, cselekvések számára. 

A következő alfejezetben azt fogjuk megvizsgálni, hogy a többi társadalmi 

mikrokozmosznál a tudomány (és a Bourdieu által képviselt szociológia) hogyan képes 

„igazabb” ismereteket előállítani.  

Egy ideológia által vezérelt diskurzus politikai szándékára viszonylag egyszerű 

rámutatni, viszont sokkal nehezebb arra a kérdésre válaszolni, hogy hogyan lehetséges, 

hogyan értelmezhető az, hogy a „tudományos igazság” (vagy amit annak gondolunk) végső 

soron politikai szerepre tesz szert. Ez egy másik, konkrétabb kérdést is maga után von: 

Hogyan lehetséges, hogy az ahistorikus igazságok egy olyan mező termékeiként jönnek létre, 

amelyet a politikai törekvések legalább akkora mértékben meghatároznak, mint a 

tudományosak? 

7.4. A logikai koherencia és az empirikus ellenőrzés követelménye a 

tudományban 
 

                                                                                                                                                         
értelemben, hogy a mezőn belüli haladás csak egyes tudósok szakmai kudarcának, bukásának árán lehetséges. 

De joggal merül fel a kérdés, hogy a társadalom alávetettjeinek Bourdieu által oly gyakran hangsúlyozott 

szenvedése miért válik azonnal elfogadhatóvá, amint egy tudományos mező ágenseiről van szó. 
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Az előzőekben rámutattunk arra, hogy a tudományos mező a mindenki mindenki ellen vívott 

harca, vagyis a tökéletes verseny par excellence terepe. Márpedig a tudósok, akiket a 

tudományos mezőben korántsem az önzetlen kooperáció vagy segítségnyújtás nemes 

szándéka vezérel, mind egy jutalmazási rendszer aktorai, akiket ez a rendszer – anyagi vagy 

egyéb, szimbolikusabb formát öltő – jutalmak, ösztönzők kilátásba helyezésével a majdani 

tudományos eredmény és az elismerés szempontjából is bizonytalan kimenetelű kutatások 

folytatására ösztönöz. A tudományos mező minden résztvevője – de ez minden más mezőre is 

igaz – arra törekszik, hogy a mezőn belül megszerezze magának a domináns pozíciók egyikét 

azáltal, hogy a tőkék egymáshoz viszonyított értékét oly módon próbálja meg megváltoztatni, 

hogy azok legyenek a legjobban értékelt tőkék, amelyekből ő maga a legnagyobb 

mennyiséggel bír. Az adott tudományág szempontjából fontos vonások meghatározása 

tipikusan ebbe a körbe tartoznak. Egy idegen nyelveket jól beszélő és kiterjedt nemzetközi 

kapcsolathálóval rendelkező kutató például saját tőkéinek megfelelően ambicionálni fogja, 

hogy a tudomány haladását a nemzetközi kooperációban megvalósított kutatások biztosítják a 

leginkább, míg egy egyetemi tanár, aki a kutatás helyett inkább a fiatal tudósjelöltek 

képzésével, ifjú tehetségek felfedezésével, felkarolásával foglalkozik, feltehetőleg inkább azt 

fogja hangsúlyozni, hogy a legfőbb tudományos érdem a tudás átadása és a jövő 

tudósnemzedékének kitermelése.  

A számos hasonlóság mellett ugyanakkor a tudományos mező a többi mezőtől legalább 

két tekintetben élesen elkülönül: 

1 „A tulajdonképpeni tudományos konfliktusból egyetlen tárgy, elmélet vagy tény sem 

rekeszthető ki, amelyet a társadalom esetleg tabuként kizárna a vitából, de emellett nincs 

olyan kizárólag társadalmi fegyver, sem tekintélyre hivatkozás vagy egyszerűen 

egyetemi hatalom sem, amely jogilag vagy ténylegesen ne volna kizárva a vitában 

bevethető eszközök közül” (Bourdieu 1995: 5). 

2 A kijelentéseknek és eljárásoknak be kell tartaniuk „a logikai koherenciára és a 

tényekkel való összeférhetőségre vonatkozó szabályokat” (Bourdieu 1995: 4). 

Az a tény, hogy a tudományos vitában potenciálisan felvethető témák, illetve az alkalmazható 

megközelítések köre nem korlátozható, a legtöbb tudós számára evidens, de a logikai 

koherencia és az empirikus „verifikáció”
69

 követelményét már korántsem tekintik 

                                                 
69

 Az idézőjelek alkalmazásával csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem kívánok állást foglalni abban a 

tudományfilozófiai vitában, amelyben egyesek úgy gondolják, hogy egy elméleti kijelentés empirikus 

verifikációja legalább korlátozottan lehetséges (Kuhn 1984: 195-196), és egy kutatási programot a folyamatos 

verifikációk visznek előre, továbbá ahhoz, hogy egy elméletet egy jobb váltson fel, nem is szükségszerű az első 

falszifikálása (Miklós 1997: 50, 83), míg mások úgy vélik, hogy verifikáció helyett legfeljebb csak korroborálni 
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mindannyian magától értetődőnek. Ugyanakkor pontosan ezek a követelmények azok, 

amelyek az egyetértés lehetőségét megteremtik, ha másról nem is, legalább arról, hogy mi az, 

amiben a vitatkozó felek nem értenek egymással egyet. (És éppen ezért okoz nehézséget az, 

hogy a szociológia – nem kis részben a szociológiai mező nyitottságának köszönhetően – nem 

alkot egyetlen paradigmát: a különböző irányzatok képviselői gyakran vitára sem méltatják 

egymást, hiszen – ahogyan arra az előszóban is utaltunk – már a szociológia alapvető 

kereteivel, céljaival, feladataival kapcsolatban sem tudnak egyezségre jutni.) 

 Az, hogy a Bourdieu által elképzelt tudományos mezőben megjelenő kijelentéseknek 

legalább két, világosan megfogalmazott szabályt figyelembe kell venniük, azt mutatja, hogy 

Bourdieu álláspontja korántsem tekinthető relativistának: felfogásában a tudomány célja olyan 

állítások létrehozása, amelyek egyszerre igazak (a logikus gondolkodás és érvelés 

követelménye) és valósak (az empirikus „ellenőrzés” igénye) (Bourdieu 1997: 36), vagyis a 

belső koherencia és a külső pontosság egyszerre jellemzi őket (Berthelot 2008: 121). 

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a tudományos mező szerves részét képező 

(tudomány)politikai törekvések, illetve az ugyanerre a mezőre kívülről nehezedő politikai 

elvárások (vagyis a heteronómiának a mező szempontjából „külső”, illetve „belső” formái) 

nem esnek azonos megítélés alá. Míg ez utóbbiak – Bourdieu szerint – vitathatatlanul veszélyt 

jelentenek az autonóm tudományos mező működésére, addig az előbbiek egyenesen a 

tudományos tevékenység mozgatójának tekinthetők: 

Az a tény, hogy a tudományos mezőben mindig érvényesül bizonyos mértékű társadalmi kényszer, 

amennyiben a mező azok érdekeit szolgálja, akik a mezőn belül és/vagy azon kívül képesek annak 

profitjait magukévá tenni, nem zárja ki azt, hogy, bizonyos feltételek mellett, a mező saját logikája és 

különösképpen az uralkodók, illetve a mezőbe újonnan belépők közötti harc, valamint az ebből adódó 

kölcsönös ellenőrzés a célokat oly módon téríti el szisztematikusan, hogy az a magánjellegű tudományos 

érdekeket (és érdeklődést) a tudomány haladásának szolgálatába állítja (Bourdieu 2009a: 25, kiemelés 

tőlem – F.Á.). 

E bizonyos feltételeken kétségkívül elsősorban a tudományos mező autonómiája értendő. A 

tudományos mikrovilág helyes működése és társadalmi hasznossága csak abban az esetben 

garantált, ha a többi (és az igaz kijelentések követelményétől eltérő logika mentén 

szerveződő) társadalmi mezőhöz képest függetlenséget, autonómiát élvez, lehetősége van a 

saját specifikus szabályai szerint működni. A tudományos mező akkor tekinthető 

autonómnak, ha benne a harc a körül zajlik, hogy ki képes a vizsgálati tárgyakról igazabbnak 

                                                                                                                                                         
lehet egy elméletet, ezért inkább a lehetséges cáfolatra kell koncentrálni (például Popper 1997: 39, Kuhn 1984: 

196), egy harmadik álláspont szerint pedig sem az ellenőrzés, sem a cáfolat végső soron nem lehetséges, mert 

nincs „világosan megfogalmazható különbség mítoszok és tudományos elméletek között” (Feyerabend 2002: 

475). 
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tekintett kijelentést tenni. Amennyiben a résztvevők között ebben a kérdésben konszenzus 

uralkodik, bármi álljon is motivációként a tudományos mezőben való részvételük hátterében, 

a tudományos tevékenységet „belülről” nem lehet eltéríteni, kisiklatni. Azáltal, hogy a 

pályatársakat reakcióra késztetik, akár a legképtelenebbnek látszó felvetések is képesek 

lehetnek a tudományos tevékenységet előmozdítani. Azt, akitől e képtelennek látszó 

felvetések származnak, a pályatársak saját álláspontjának megvédésére kényszerítik, 

kijelentésén, érvelésén a logikai következetesség és az empirikus megalapozottság 

követelményét kérik számon. 

A tudományos tőkének a Bourdieu által ismertetett két fajtája (2009b: 46-50), vagyis 

az általában a nagypresztízsű tudósokra jellemző „tiszta” tudományos tőke és az inkább a 

tudományos élet szervezői, „adminisztrátorai” kezében összpontosuló „politikai” tőke – 

amelyeket nehéz egymással összeegyeztetni, és átadási formájukban is eltérőek (Bourdieu 

2009b: 47) –, illetve az intézményi hatalom is csak akkor képes egymással termékenyen, 

vagyis oly módon együttműködni, oly módon egymásra hatni, hogy e kölcsönhatás „a 

tudomány ügyét” előmozdítsa, amennyiben a mező viszonylagos autonómiát élvez. 

Ugyanakkor bevett – tudománypolitikai – stratégia a kétfajta tőke halmozása, ami azt 

is eredményezheti, hogy a kutató vagy tudós adminisztratív hatalma, a kutatási források 

elosztása fölötti ellenőrzése révén lehetősége adódik saját kutatásainak finanszírozását 

másokéival szemben előnyben részesíteni. A kétfajta tőke halmozása azonban nem mindig 

segít: ebből a szempontból Bourdieu szerint figyelmet érdemelnek a francia felsőoktatásban a 

bölcsész- és humántudományok területén dolgozó professzorok: esetükben megfigyelhető, 

hogy minél közelebb van valaki a hatalmi pólushoz, szakmai presztízse annál alacsonyabb 

(Bourdieu 2009b: 49). Az intézményi-politikai tőke felhalmozására való törekvést a „tiszta” 

tudományos tőke felhalmozására való képtelenség is motiválhatja. 

7.5. A tudományos mező autonómiája mint az igaz kijelentések egyetlen 

garanciája 
 

Az igaz ismeretek előállítása tehát egy autonóm tudományos mezőben a „mindenki mindenki 

ellen” típusú harc eredményeként szinte automatikusan megy végbe, az igaz ismeretek 

mintegy „nem szándékolt következményei” a folyamatnak (Lane 2000: 169, Kim 2009: 67). 

Az igaz kijelentések megjelenése a konkurensek kölcsönös ellenőrzésének (tehát a belső 

konkurenciaharcnak) köszönhető. A fiatalkori élmények, tapasztalatok, válsághelyzetek vagy 

az intuíció mind-mind olyan dolgok, amelyek a szociológus tudományos munkáját képesek 

lehetnek előmozdítani, viszont ehhez az autonómia nélkülözhetetlen szerepet játszik, mivel 
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egy mezőben csak akkor tudnak tudományosan igaz megállapítások létrejönni, ha az – 

amennyire csak lehet – „magára záródik”, amennyiben a különféle késztetéseket, 

nehezteléseket, korábbi negatív vagy pozitív tapasztalatokat és megérzéseket képes a 

tudomány nyelvére átfordítani, vagy ahogy maga Bourdieu mondja, a (zárt) tudományos mező 

„a gyilkos impulzusokat és az ezen impulzusok kordában tartását egyidejűleg termelik ki” 

(Bourdieu 2009b: 44). Ily módon a „külső”, leggyakrabban politikai vagy gazdasági jellegű 

harcokat már nem termeli újra változatlan formában, hanem sajátos fénytörésbe helyezi, saját 

logikájára képezi le, saját nyelvére fordítja le és saját tudományos törvényei szerint vonja őket 

elemzés alá (Bourdieu 2009b: 39). Ekkor alakul ki a Luhmann által leírt autopoiézishez igen 

hasonló mechanizmus: a mező egy olyan tágabb rendszerbe ágyazódik, amely erőforrásokkal 

látja el, ugyanakkor a kívülről érkező impulzusok közvetlenül nem gyakorolnak hatást belső 

folyamataira (vö. Luhmann 2006: 96–111). Ebben a modellben az anyagi javak csak a mező 

működését teszik lehetővé, azok egyéni felhalmozása nem célja a tudományos 

tevékenységnek. A zárt tudományos mező feladata mindenekelőtt a társadalmi világgal 

kapcsolatos lehető „legigazabb” kijelentések előállítása, vagyis az anyagi haszonszerzés vagy 

az ismertségre törekvés logikája a tudományos megismerési érdeket sosem írhatja felül. 

Ami az ágensek nem tudományos vagy politikai motivációit illeti, azok a bourdieu-i 

elképzelés szerint csak abban az esetben képesek a tudomány fejlődését akadályozni, 

amennyiben a tudományos mező nem kellőképpen autonóm. Ekkor ugyanis e motivációk, a 

mezőn kívüli tőkefajtákra támaszkodva, nagyon könnyen a tudományos érvek fölébe 

kerekedhetnek. Összefoglalva: csak az autonóm tudományos mező képes szavatolni, hogy a 

belső feszültségek (tensions internes), mentesülve a külső nyomásgyakorlástól (pressions 

externes), a kollektív munkát az egyre nagyobb fokú racionalitás/univerzalizmus irányába 

tereljék. 

Mindazonáltal a tudományos mező számára kivívott autonómia könnyen veszélybe 

kerülhet, amennyiben a mező egyes ágensei – tudományos sikertelenségük okán vagy más 

okból kifolyólag – egy vagy több másik (döntően a gazdasági vagy a politikai) mező 

szereplőivel szövetséget kötnek, s az így megszerzett hatalom számukra lehetővé teszi, hogy a 

tudományos mezőben – gyakran alig észrevehetően – a világ racionális és empirikus 

megismerésétől eltérő célokat jelöljenek ki követendőként. A két különböző mező között ily 

módon létrejött szövetség végső soron a tudományos mező logikájának és céljának 

megkérdőjeleződéséhez is vezethet. 

Fontos ismét hangsúlyozni, hogy még az igazság keresését a leginkább szem előtt tartó 

ágenseket is befolyásolják tisztán önös érdekeik (több pénz keresni, elismert tudóssá válni 
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stb.). Ugyanakkor egészen addig, amíg a tudományos mező autonómiát élvez, e személyes 

késztetések nem képesek a tudományos vállalkozást végső céljától eltéríteni, mivel minden 

késztetésnek – bármilyen irracionális legyen is –, annak érdekében, hogy érvényesülni tudjon, 

tudományos érvelés formáját kell öltenie, különben lelepleződik és a tudományos harcból 

azonnal kizárásra kerül. Sőt, ennél akár radikálisabb kijelentést is megfogalmazhatunk: 

amennyiben a mező autonóm módon működik, minden önös érdek vagy motiváció végső 

soron a tudomány haladását fogja elősegíteni, hiszen a tudományban megengedett módon 

mindenki arra törekszik, hogy pályatársai felett a mezőben uralomra jusson. 

Mindaddig, amíg a tudományos mező ágensei egyetértenek abban, hogy minden 

kijelentést „a logikai koherencia és a kísérleti ellenőrzés” próbájának kell alávetni (Bourdieu 

1997: 36), hosszú távon egyik szereplő személyes késztetései vagy önös érdekei sem képesek 

a tudományos igazságok napvilágra kerülését megakadályozni. Jóllehet, egyesek nemritkán 

olyan fortélyokhoz folyamodnak majd, mint az érzelmi zsarolás, a tekintélyre hivatkozás vagy 

a nyílt fenyegetés, ezek a manőverek a tudományos diskurzusra csak átmenetileg képesek 

negatív hatást gyakorolni (Berthelot 2007: 139). Mivel a tudományos mezőben „nem 

bizonyos retorikai fogások vagy a szakmán belüli befolyásosság szüli meg az eredményeket” 

(Bourdieu 2001a: 109), a tudományos vitában az érvényesülésnek és az érvek 

keresztülvitelének végső soron egyetlen módja az, ha az ember érvekkel, bizonyításokkal és 

cáfolatokkal diadalmaskodik (Bourdieu 1997: 26, 2009b: 45): az autonóm tudományos 

mezőben ugyanis „az igaz gondolatnak ereje van” (2009a: 25), szemben minden egyéb 

esettel, amikor az igaz gondolat önmagában nem feltétlenül elegendő ahhoz, hogy érvényre 

jusson (Accardo 2003:23, Boschetti 2005:121). Amennyiben a mező kellőképpen autonóm, 

képes a szereplőket folyamatosan arra kényszeríteni, hogy – mintegy nem szándékolt 

következményként – a tudomány végső céljára vonatkozó hallgatólagos megállapodásokhoz 

tartsák magukat. 

Pierre Bourdieu szerint a 20. század végének nyugati társadalmaiban (többek között 

Franciaországban) bizonyos mezők a tudományos mezőre és tevékenységre állandó veszélyt 

jelentenek: itt mindenekelőtt a gazdasági és a politikai mezőről van szó, amelyek egyébként 

egymással is nagymértékben összefonódtak. Bourdieu-t ez a felismerés késztette arra, hogy 

széles közönség előtt mediatizált politikai szerepet vállaljon, és hogy Franciaország polgárait 

tiltakozásra, ellenállásra buzdítsa. Továbbra sem szabad ugyanakkor figyelmen kívül 

hagynunk, hogy a mező tudományos fogalma, amelyre Bourdieu a tudományos mező és a 

kulturális termelés egyéb mikrokozmoszainak védelmében a 90-es években közreadott 

írásaiban támaszkodik, már jó huszonöt évvel korábban megszületett. 
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7.6. A maguktól értetődések megkérdőjeleződése és a tudomány ereje 
 

Arra a kérdésre, hogy vajon Bourdieu politikai szerepvállalása mennyiben tekinthető normatív 

alapállásúnak, a Les règles de l’art utószavában megtaláljuk az egyértelmű választ: 

Az előző fejezetekkel szemben itt most egy normatív állásfoglalás következik, amelyet az a 

meggyőződésem vezérel, hogy a kulturális termelés mezőinek működési logikáját megismerve lehetséges 

az értelmiségiek kollektív cselekvésének programját kidolgozni, 

 mivel 

 az értelmiségiek által kollektívan megvalósított dolgok, amelyek egyszerre voltak autonómiájuk termékei 

és annak garanciái, veszélyben vannak (Bourdieu 1992a: 461). 

Ezt tekinthetjük a szerepvállaló értelmiségi, vagy ahogyan Bourdieu magát Sartre-tól 

megkülönböztetendő nevezni szokta: a „kollektív értelmiségi” bourdieu-i programjának. A 

kollektív értelmiségi „nem ismer más határokat, pusztán az elődeik vívmányaira támaszkodó 

művész-, író- és tudóstársai által vele szemben érvényesített kényszereket és ellenőrzést” 

(Bourdieu 1992a: 462). 

Bourdieu itt azon értelmiségi szerepfelfogás ellen emeli fel a szavát, amely az 

értelmiségieket elefántcsonttoronyba zárná, és tevékenységüket kizárólag szakterületükre 

korlátozná. Márpedig a bourdieu-i felfogás szerint az értelmiséginek semmi oka sincs arra, 

hogy magát a társadalmi világ történéseitől távol tartsa. Ahogyan a 19. század végén 

Durkheim A társadalmi munkamegosztásról első kiadásához írt előszavában – az 

értékvonatkoztatás weberi tételének ellentmondva – megállapította: 

abból, hogy mindenekelőtt tanulmányozni akarjuk a valóságot, nem következik, hogy ne akarnánk 

javítani rajta: úgy véljük, hogy egy percig sem lenne érdemes kutatásainkon fáradozni, ha pusztán 

spekulatív érdekességük lenne […] a tudomány segíthet abban, hogy megtaláljuk magatartásunk 

kívánatos irányát, s meghatározzuk azt az eszményt, amely felé homályosan törekszünk” (Durkheim 

2001: 50-51). 

És nem csak, hogy az értelmiséginek nincs oka arra, hogy bezárkózzon a maga elefántcsont-

tornyába, hanem a helyzet még ennél is többet követel meg tőle: a bourdieu-i 

megközelítésben – a bourdieu-i emberkép sajátosságából és a tudományos tudás sajátosan 

univerzális jellegéből adódóan – egyedül az értelmiségi lehet képes arra, hogy az általa 

fenyegetőnek vélt társadalmi változásokkal szembeszálljon (például amikor a kulturális 

termelés egyik vagy másik mezőjének autonóm működése veszélybe kerül). Az autonómia itt 

történeti jellegű társadalmi vívmányként jelenik meg, amely korábbi küzdelmek 

eredményeiként jött létre, és amelynek megszűnése a kulturális és tudományos 

hagyományaira büszke nyugati társadalmakra nézve beláthatatlan következményekkel járna. 
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A Bourdieu által kilátásba helyezett fellépés két fontos jellemzővel bír: egyrészt 

igyekszik a kulturális termelés mezőinek mind társadalmi, mind gazdasági autonómiáját 

megvédeni, másrészt szükségszerűen kollektív erőfeszítéseket igényel: amennyiben az 

értelmiségiek nem tudnak széleskörű nemzetközi összefogást megvalósítani, vállalkozásuk 

eleve kudarcra van ítélve. 

7.7. Sem utópizmus, sem szcientizmus 
 

Az eddigiekben többek között idézetekek keresztül igyekeztük igazolni, hogy a bourdieu-i 

felfogás alapján a társadalmi világ tudományos igényű vizsgálata megalapozott. Továbbá azt 

is láttuk, hogy a társadalomban bekövetkező sorsdöntő változások (a politikai és gazdasági 

hatalmak nagymértékű térhódítása) idején a tudós (vagyis a szociológus) nem teheti meg, 

hogy nem emeli fel a szavát (ilyenkor hol a lavinát előrejelző meteorológushoz [2000a: 44], 

hol egy híd megtervezésében vagy megépítésében fontos szerepet játszó fizikushoz hasonlítja 

magát [2000a: 43]). Bourdieu-nek, úgy tűnik, mély meggyőződése, hogy bizonyos 

helyzetekben fontos és szükséges a társadalmi világ egy, tudományosan megalapozottabb, a 

valóságot pontosabban követő képét szembeszegezni azokkal a hatalmakkal, amelyek a világ 

jobb megismerése helyett annak inkább számukra kedvező átalakítására vagy a javukat 

szolgáló aszimmetriák tartósítására törekszenek. 

Amennyiben Bourdieu a politikát megpróbálja nem politikai (vagy politikusi), hanem 

szociológusi szemmel vizsgálni (2000a: 50), ezt azért teszi, mert meggyőződése szerint a 

társadalmi élet valamely területének tudományos vizsgálatától joggal remélhetők igazabb 

kijelentések, mint a politikai vagy gazdasági mechanizmusok működésétől, amely 

kijelentések felszínre kerülése szükségképpen az uralkodók érdekeivel összeütközésbe fog 

kerülni; ebben a szellemben idézi Bourdieu gyakran Gaston Bachelard-t, aki szerint „nincs 

más tudomány, csak a rejtett dolgok tudománya” (Bourdieu 1980: 22). C. Wright Millsszel 

összhangban, aki szerint „a mi világunkban a társadalomtudomány művelése mindenekelőtt 

egyet jelent az igazság politikájának művelésével” (1967: 178), Bourdieu ebben az 

értelemben a szociológiát politikai tevékenységnek tekinti. De a kérdés továbbra is az: hogyan 

lehetséges „az igazság” napvilágra kerülését politikai aktusként elgondolni? 

Meggyőződésünk szerint a Bourdieu által – sokkal inkább implicit, semmint explicit 

formában – képviselt tudományelméleti álláspont, ha nem is tart egyenlő távolságot tőlük, de 

köztes pozíciót foglal el a pozitivisták és a konstruktivisták felfogása között, amelyeket két 

elméleti végpontnak tekinthetünk. Míg a pozitivisták az empirikusan alátámasztott 

kijelentések fontosságát hangsúlyozzák és a modern társadalom működését tudományos 
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alapokra helyeznék, addig a konstruktivisták a tudományosnak nevezett ismeretek és az 

objektív világ közötti viszony kérdését nyitva hagyják. A fejezet címére – Az igazság mint 

politika? – visszautalva azt mondhatjuk, hogy míg a pozitivizmus radikális képviselői – mivel 

saját tevékenységüket értelemszerűen egy „csorba kiköszörülésének” tekintik, hiszen céljuk 

vagy olykor küldetésük a megalapozatlan, tudmányelőtti, a metafizika jegyében fogant 

világszemléletet az objektív és tudományos igazság talajára helyezni – nem értenék, mit jelent 

benne a „politika”, addig a konstruktivisták azt kérdeznék, vajon mit értek „igazság” alatt. 

Amennyiben Bourdieu meg van győződve arról, hogy a tudomány alkalmazása a 

társadalmi világ megismerésében nem az objektív és tudományos igazság kívánatos 

térnyerését mozdítja elő, hanem valamiféle politikai küzdelem szerves részét képezi, ez csak 

azért lehetséges, mert nem áll minden kérdésben egy platformon a pozitivistákkal: először is, 

Bourdieu szociológiája – ahogy korábban már láthattuk – számos konstruktivista vonást 

mutat, és mint ilyen, elutasítja azt a pozitivisták által is képviselt alapvetést, amely szerint „a 

tények önmagukért beszélnek” (Bourdieu 1986: 2). Másrészről Bourdieu sosem állította, hogy 

a kizárólag a tudomány vívmányaira, eredményeire épülő társadalom (legyen szó akár 

társadalom-, akár természettudományokról) boldogabb vagy egészen egyszerűen csak 

élhetőbb lenne, mint az a társadalom, amelyben a tudomány politikai küzdelmekben való 

alkalmazása csak a társadalmi maguktól értetődőségek megkérdőjeleződésének időszakában 

nyer létjogosultságot. 

A szociológus csak vészhelyzetben ragadhatja magához a szót nyilvánosan, mivel 

mestersége nem hatalmazza fel utópikus víziók felvázolására, legfeljebb csak negatív kritikai 

elemek megfogalmazására: „azt nem vagyunk képesek megmondani, hogy mit kellene tenni, 

de azt elég pontosan meg tudjuk mondani, hogy mi az, amit nem kellene megtenni, vagy mi 

az, amit hiába teszünk, mert nem vezet eredményre” (Bourdieu 2000a: 44). A weberi 

inspiráció itt vitathatatlan: a tudós ugyan nem jelölheti ki a követendő célokat, ám azt meg 

tudja mondani, hogy egy adott cél – hatékony – eléréséhez milyen eszközöket volna érdemes 

igénybe venni, valamint azt, hogy az adott cél elérése milyen mellékhatásokkal járhat. Ez a 

hétköznapi élet területére – a mi esetünkben pedig Bourdieu politikai szerepvállalására – 

nézve azt jelenti, hogy a szociológia és a közgazdaságtan értékmentességi követelménye miatt 

e tudományok szerepe nem terjed – mert nem terjedhet – ki a helyes életvezetés 

meghatározására (Hennis 1996: 123). 

Mindazonáltal igencsak úgy tűnik, Comte-hoz hasonlóan a szociológiát Bourdieu is 

bizonyos értelemben metatudománynak tekinti, olyan tudománynak, amelynek nem csak a 
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korábban a szociológia vizsgálati körébe nem tartozó tárgyakról,
70

 hanem a társadalom 

egészéről, a társadalmi világ egyéb megismerési formáiról, illetve az összes tudományág 

művelőiről (természetesen magát a szociológiát és a szociológust is ide értve) potenciálisan 

érvényes mondanivalója van. 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy Bourdieu szociológiai felfogása nem vonja kétségbe 

a világra vonatkozó nem tudományos ismeretek létjogosultságát. Mégis, amennyiben a 

társadalmi világra nézve veszélyes tendenciákat fedez fel, „a tudomány képviselőjeként” 

feljogosítva érzi magát arra, hogy – időnként értelmiségi tekintélyét is latba vetve – a 

társadalmi világ tudományos igényű leírásával előálljon. A Bourdieu-re jellemző „racionalista 

és antirelativista” (Bouveresse 2003: 104) vagy másképpen: „racionalista realista” felfogás 

(Berthelot 2008: 127) értelmében a szociológiának – mint tudománynak – lehetővé kell 

tennie, hogy a társadalmi világgal kapcsolatban tudományos alapokon álló diskurzust 

folytathassunk.
71

 A tudománynak ugyanis „történeti erőterekben zajló történeti harcok” 

eredményeképpen képesnek kell lennie arra, hogy „apránként az univerzalizmus egyre 

magasabb foka felé haladjon” (Bourdieu és Wacquant 1992b: 164).  

De mindaddig, amíg nincs komoly veszélye annak, hogy egyes mikrovilágok másokat 

uralmuk alá hajtanak, a szociológus nem köteles – és nem is jogosult – közbeavatkozni. 

Pontosan ez a helyzet a művészeti mezővel, amelyet Bourdieu ugyanúgy óv a politikai és a 

gazdasági mező imperializmusától, akárcsak a tudományos mezőt, s teszi ezt ahelyett, hogy a 

művészeti mezőnek a világra vonatkozó nem tudományos természetű ismereteit pozitivista 

szellemben leleplezné (hiszen egy műalkotás értékét legtöbbször nem az adja, hogy a 

valóságot mennyire hűen reprezentálja, sőt újdonsága gyakran éppen a valóság sajátos, 

tendenciózus vagy túlhajtott értelmezésében rejlik, vagyis a műalkotás sosem maga a valóság, 

hanem a valóság valamilyen szublimált formája). 

Amikor Bourdieu a 90-es évek elején a tudományos munkásságára korábban is jellemző, 

de burkoltabb politikai tevékenységet nyílt és mediatizált politikai szerepvállalással cseréli 

fel, akkor az a szándék vezérli, hogy a neoliberális politikai és közgazdasági felfogással 

szemben nyilvánosan is egy másfajta felfogást szegezzen szembe. A nyilvánosság és a 

tudományos mező képes legalább egy közös vonást felmutatni: mindkettőben harc folyik a 
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 Ezt erősíti meg Bourdieu egykori tanítványa és közeli munkatársa, Louis Pinto is: „A számos, gyakran említett 

vonáson kívül számomra Bourdieu merészsége volt a leginkább meglepő és lenyűgöző, aki különösen a nagy 

neveknek (Flaubert, Heidegger) szentelt írásaiban azon kívánalmának adott hangot, hogy a szociológiának a 

kanonizált tudományágak által uralt nemes területeken is képesnek kell lennie megnyilvánulni” (Pinto 2005: 

197). 
71

 „[…] úgy gondolom, hogy a nyugati társadalmak nagy veszélyben vannak, elsősorban azért, mert a társadalmi 

világról szóló tudományos diskurzus egy fajtája hiányzik” (Bourdieu 2000a: 46). 
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társadalmi világ legitim szemléletmódjának meghatározásáért (Mannheim 2001: 62–63). 

Viszont amíg a tudományos mezőben ez a harc funkcionális és ideális esetben racionális 

jellegű, addig a nyilvánosságban zajló harc gyakran destruktív és döntően nem racionális. A 

társadalmi világra a tehetetlenség jóval nagyobb foka jellemző, mint a tudományos mezőre. 

Míg ez utóbbiban a cselekvők (vagy ágensek) hivatásszerűen pályatársaik hipotéziseinek vagy 

elméleteinek megcáfolásán fáradoznak, addig a nyilvánosságot a viszonylagos állandóság 

jellemzi, amely a normák, szabályok, maguktól értetődések megkérdőjelezetlenségéből fakad. 

Mindaddig, amíg nem következik be valamilyen társadalmi kataklizma, a mindennapi rutinok 

mindenki számára megfelelő tájékozódási pontot jelentenek, a társadalmi valóság alternatív 

értelmezései viszonylag békésen megférnek egymás mellett. Az egyszerű cselekvők csak 

akkor kezdenek el reflexív módon viszonyulni a világhoz, és a világ tudományos vizsgálata is 

csak akkor nyer létjogosultságot, amikor a maguktól értetődőségek egyik pillanatról a másikra 

megkérdőjeleződnek. A tudományos világ a reflexív gyakorlatok birodalma, ahol a modellek 

csak addig maradnak érvényben, ameddig egy alternatív modellt az adott tudósközösség 

alkalmasabbnak nem talál a valóság leírására (Kuhn 1984: 110). 

Márpedig a tudomány csak akkor képes a világ megismerését a fokozottabb racionalitás 

és univerzalitás irányába eltolni, valamint a tudományon kívüli világ megszokott rendjét 

helyreállítani, ha viszonylagos autonómiával rendelkezik. Amennyiben az autonómia foka 

csökken, a tudományos termelés hatékonysága is lecsökken, és a társadalom életébe történő 

tudományos beavatkozás is problematikussá válik, hiszen így már nem garantált annak a 

tudásnak a tudományos megalapozottsága, amelyből kiindulva vagy amelyre hivatkozva ez a 

beavatkozás megtörténik. 

A tudomány esetében a problémát a következőképpen fogalmazhatjuk meg: csak egy 

autonóm és önmaga társadalmi hasznosságának és erejének hitében
72

 megerősített tudomány 

képes saját autonómiájáért harcba szállni. A tudóst csak a tudomány kiváltságos helyzetébe 

vetett hite vagy meggyőződése képes arra sarkallni, hogy a gazdasági vagy politikai hatalmak 

szemléletmódjának érvényességét – nyilvánosan is – kétségbe vonja, mivel a társadalmi 

világgal kapcsolatos felfogását szilárdnak vélt tudományos alapokra helyezi (Bourdieu 

politikai szerepvállalásának társadalomtudományos megalapozottságát többek között David 

L. Swartz [2003: 805] is hangsúlyozza). Ez Bourdieu esetében azt jelenti, hogy a szociológust 

csak a „laikusok” általában gyakorlati jellegű tudásánál szilárdabb, tudományos tudás 

megalapozottságában és erejében való meggyőződése késztetheti annak sugalmazására, hogy 
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 „Vannak olyan rendszerek, amelyeket csak a hit működtet, de nincsenek olyanok – a gazdaságot is ideértve –, 

amelyek működésüket legalább részben ne valamiféle hitnek köszönhetnék” (Bourdieu 1980b: 32). 
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míg a politikai mezőnek nem szabad a tudomány dolgaiba beleártania magát, addig a 

tudománynak nem csak lehetősége, de gyakran egyenesen kötelessége is a politika világába 

beavatkozni.
73

 Bourdieu – bár inkább csak burkoltan, mégis világosan – utal arra, hogy a 

politika és a tudomány között aszimmetria mutatható ki azon képességüket illetően, hogy a 

társadalom érvényes szemléletmódját meghatározzák.
74

 

Ezen aszimmetria tételezésének csak azért van értelme, mert Bourdieu a társadalmat 

mint vizsgálati tárgyat végső soron és alapvetően realista és objektivista módon ragadja 

meg.
75

 Ebben az értelemben a tudomány (így a tudomány státuszára igényt formáló 

szociológia is) a többi társadalmi mechanizmusnál a valóságnak jobban megfelelő ismereteket 

képes előállítani, ugyanis „[…] az értelmiségieknek és a kutatóknak, legyenek közgazdászok, 

szociológusok vagy történészek, az átlagnál jobb hozzáférésük van a társadalmi világgal 

kapcsolatos igazságokhoz” (Bourdieu 2000a: 68). Ugyanakkor a tudósok és nem-tudósok 

közötti aszimmetria tételezése nem készteti Bourdieu-t arra, hogy úgy vélje, egy társadalom jó 

működését kizárólag a tudósok hatalomba emelése biztosíthatja: „nem szeretném a 

biológusokat a hatalomban látni… még kevésbé a szociológusokat” (2005: 79), mondja, és 

amikor az 1990-es évek végén az értelmiségiek nemzetközi összefogására buzdít, akkor a 

tudósok mellett elismert művészek közreműködésére is számít (Bourdieu 2002f). 

Azt mondhatjuk, hogy Bourdieu, akár értelmiségiként, akár szociológusként, sosem 

vágyott arra, hogy a tudósok Platón és Comte által kívánatosnak tekintett uralma 

megvalósuljon. Nem gondolta, hogy csak a tudósoknak (pontosabban a szociológusoknak) 

lehet alapjuk arra, hogy a társadalmi világról – akár nyilvánosan is – képet formáljanak, 

csupán a nyugati társadalmak közgazdasági és neoliberális szemléletével igyekezett felvenni a 

harcot.
76

 

Bourdieu célja valamiféle tudományos-értelmiségi ellenpólus létrehozása volt – 

egyértelműen a szociológia bázisán, amelyet bizonyos értelemben a tudományok 
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 Talán nem meglepő, hogy Feyerabend az autonóm tudomány szükségességével éppen ellentétes álláspontot 

képvisel. Véleménye szerint a tudománynak a politika beavatkozása csak hasznára válhat (2002: 85). 
74

 A tudós és a politikus közötti ezen aszimmetriára hívja fel a figyelmet Swartz (2003: 815) is: Bourdieu anélkül 

kívánt a politikai mezőbe belépni, hogy a politika – szavazatmaximalizáló – személéletét magáévá tette volna.  
75

 „[Bourdieu] utolsó könyve [A tudomány tudománya és a reflexivitás] egy olyan ember műve, aki sosem szűnt 

meg hinni a tudományban – abban, amit nem csak az objektív megismerés, de a cselekvés szempontjából 

nyújtani tud – és abban, hogy amennyiben a társadalmi valóságon változtatni akarunk, a 

társadalomtudományokat ehhez nem nélkülözhetjük” (Bouveresse 2003:126). 
76

 Saját magáról alkotott képét jól összegzi a Vacarme oldalain vele készített interjú következő részlete: „egyszer 

valaki, egy vidéki, baloldali ember rokonszenvből azt mondta nekem: ’azért írok Önnek, mert jelenleg Ön 

Franciaországban a legnagyobb hatalommal bíró értelmiségi’ […] Hogy én legyek a legjelentősebb, az kedvemre 

való (nevet). De hogy a leghatalmasabb, na, az már nem” (Bourdieu 2000b). 
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királynőjének tekintett
77

, de ezt nem azzal a szándékkal tette, hogy a társtudományokra, a 

kulturális termelés többi ágára vagy ad absurdum a társadalmi világ egészére a szociológia 

szemléletét kényszerítse rá (ez a 90-es években, jóval a társadalomtudományok számára 

minden szempontból rendkívül kedvező 60-as és 70-es évek
78

 után már nem is lett volna 

reális célkitűzés), sokkal inkább bizonyos diskurzusok dekonstruálására törekedett azzal a 

szándékkal, hogy rámutasson, a neoliberális politika és közgazdaságtan saját 

mindenhatóságába vetett hite milyen mértékben önkényes és tudományosan megalapozatlan. 

Nem valamifajta utópikus vízió felvázolásáról van tehát itt szó, hanem a magukat tudományos 

köntösbe öltöztető koncepciók – elsősorban a szabadpiac – dekonstruálásáról, amelyek 

hátterében Bourdieu értelmezésében nem tudományos motivációk, hanem politikai szándékok 

és gazdasági érdekek állnak. 

A 90-es évek bourdieu-i szociológiája továbbra is a negyedszázaddal korábban már a La 

reproduction-ban megjelenített szemléletmódot képviseli, tehát abból kovácsol erényt, ami 

mindig is az erőssége volt: a dekonstrukcióból. Noha Bourdieu-t gyakran a radikális baloldal 

egyik képviselőjének tekintették, ő sohasem beszélt sem realista, sem utópikus 

szocializmusról vagy kommunizmusról. Ha valami, akkor politikai szerepvállalásának 

immanens vonatkoztatási pontját a francia jóléti állam virágkora jelentette. A gazdasági mező 

vagy a pénzforgalom felszámolása, a termelőerők államosítása sosem jelent meg nála 

témaként, ezek helyett – valamiféle nem „rózsaszín”, hanem radikális, „komolyan vett” 

szociáldemokrácia jegyében – legfeljebb a gazdasági mező túlhatalmával és bizonyos 

területeken az állami szerepvállalás csökkenésével szemben foglalt állást nyilvánosan. Lucien 

Bianco, Bourdieu egykori iskolatársának elmondása szerint fiatal korukban mindketten a 

szocialistáktól balra álltak, de szóba sem jött, hogy a kommunista pártba belépjenek (Bianco 

2003: 274). Ezt a pozíciót – és a karnyújtásnyi távolságot a két politikai erőtől – Bourdieu 

nagyjából egész pályafutása során megtartotta. 

Amennyiben a mezők heteronómmá válása elleni fellépését értékelni kell, az 

semmiképpen sem nevezhető forradalmi tettnek abban az értelemben, hogy nem egy 

ideálisként elképzelt és korábban nem létezett társadalmi berendezkedés előmozdítására 

irányul, hanem egy olyan állapot megóvására vagy visszaállítására – ha tetszik, konzerválása 

–, amely a második világháborút követően már hasonló formában létezett.  
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 „[a szociológia] lehetőséget biztosít – és talán az egyetlen lehetőséget – arra, hogy ha csak a 

meghatározottságok tudatosítása révén is, de segítsen valami a szubjektumhoz hasonlót megkonstruálni – amely 

máskülönben a világ erőinek puszta játékává válna” (Bourdieu 1980a: 41, kiemelés tőlem – F.Á.) 
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 Vö. Luc Boltanski (2008c: 45–48, 79–95). 
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Tudományos karrierje során Bourdieu azon manőverezési lehetőség feltárására 

törekedett, amelyet az egyéni és az osztályhabitus az emberek számára megenged. Sosem 

bátorított utópikus víziók megvalósítására, ehelyett inkább a kollektív cselekvés 

lehetőségének határait próbálta – amennyire lehetett – tágítani, bár azzal maga is tisztában 

volt, hogy saját tudományos emberképének megfelelően az ágenseknek a testbe is 

legyökerezett habitusa ennek a kísérletnek nagymértékben ellen fog állni. 

 

8. Egy közéleti szerepvállalás kezdete?  

 
 

Az 1990-es években, amikor Pierre Bourdieu érdeklődése fokozottabban a franciaországi 

közügyek és a globális kapitalizmus negatív tendenciái felé fordult, erősödni kezdtek azok a 

kritikai hangok, amelyek a „két Bourdieu” felfogás értelmében a „tudós” és a „politikus” 

Bourdieu-t egymással élesen szembeállították. Ez nem ritkán a célkeresztbe állított 

szociológus tudományos érdemeinek megkérdőjelezésével is párosult. Ebben a fejezetben azt 

vizsgáljuk meg, hogy a fokozódó közéleti szerepvállalás okán egyáltalán megalapozott-e „két 

Bourdieu-ről” beszélni, és hogy vajon Bourdieu 90-es évekbeli közéleti törekvései 

kibonthatók-e tudományos munkásságából. Élesebben fogalmazva: vajon a 90-es években 

Bourdieu megszűnt-e tudósnak lenni? Ezzel összefüggésben: radikálisan megváltozott-e 

szerepfelfogása, a módszertani szigort mindig szem előtt tartó társadalomtudós közéleti 

érdelmiségivé, public intellectuallé vált-e, és ha igen, melyek azok a tudományos 

eredmények, amelyekre közéleti tevékenysége során támaszkodott. 

Már írásunk elején is amellett érveltünk, hogy effajta fordulatról vagy törésről az 

1990-es évek elején nem indokolt beszélni. Annak érdekében viszont, hogy a kérdést az életút 

egészére vonatkoztatva tudjuk vizsgálni, fontos a 90-es évek előtt született műveit, Bourdieu 

korai tudományos tevékenységét is érintenünk.Talán szükségtelen volna egyenként kitérni a 

politikát érintő összes kisebb vagy nagyobb lélegzetvételű művére, mégis a teljesség igénye 

nélkül néhány példát mindenképpen érdemes megemlíteni: a Travail et travailleurs en Algérie 

1963-ban, a Luc Boltanskival közösen jegyzett La production de l’idéologie dominante 1976-

ban és a Questions de politique 1977-ben már láthatóvá teszik egy későbbi politikai 

szerepvállalás csíráit. 

Annak alátámasztására, hogy a politika problematikája mindig is jelen volt Bourdieu 

műveiben, és hogy belépése a politikai arénába (mezőbe) nem érte váratlanul azokat, akik 
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tevékenységét közelről szemlélték, több szerzőre is támaszkodhatunk: egy szokatlanul hosszú 

lábjegyzetben Louis Pinto, felsorolja Bourdieu-nek mindazon műveit, amelyek a politikával 

kapcsolatosak (Pinto 2002: 230-232); a Bourdieu-vel készült interjúkat és egyes korábban 

meg nem jelent írásokat tartalmazó Propos sur le champ politique című kötetben Philippe 

Fritsch egy kétoldalas, Bourdieu politikai irányultságú műveit számba vevő bibliográfiát ad 

közre (Bourdieu 2000a); 2002-ben egy 500 oldalas könyv jelenik meg, amely Bourdieu 

politikai témájú beszédeit és írásait gyűjtik egybe 1961-től 2001-ig (Bourdieu 2002); valamint 

a „politikai fordulatot” megkérdőjelező Willem Schinkel Pierre Bourdieu’s Political Turn? 

című írásában alapvetően szintén a kontinuitás mellett foglal állást, amikor így fogalmaz: „Az 

elmúlt években a harc szelleme minden korábbinál jobban magával ragadta. És jóllehet 

korábban is publikált politikai tárgyú írásokat, újabban erősebb hangot ütött meg” (Schinkel 

2003). 

Mikor egy szakmai életutat szakaszolni próbálunk, ez kétségkívül és szükségképpen 

némileg önkényes feladat, mert számtalan eltérő szempont alapján megtehető. Itt amellett 

érvelünk, hogy a korai és a késői Bourdieu szembeállítása is konstrukció, amely csak igen 

korlátozottan alátámasztható.  

Az természetesen a tévedés kockázata nélkül állítható, hogy Bourdieu a 90-es években 

jobban láthatóvá vált a francia politikai mezőben, mint korábban. Ez egyrészt abból adódott, 

hogy a nyilvánosság érdeklődésére potenciálisan számot tartó események egyre nagyobb 

mértékben mediatizálódtak, másrészt pedig abból fakadt, hogy Bourdieu felismerte, 

amennyiben láthatóvá akar válni a nagymértékben mediatizálttá vált politikai mezőben, 

alkalmazkodnia kell az új játékszabályokhoz. Jóllehet míg a 60-as években kevesen 

kérdőjelezték meg az egyetemi oktatók tekintélyét és kompetenciáját, állásfoglalásaik pedig a 

társadalom életét felkavaró események, válsághelyzetek során irányadónak számítottak, addig 

a 80-as és 90-es évekre a társadalomtudósok a fontos társadalmi kérdésekben egyértelműen 

elveszítették a nyilvános véleményalkotás szempontjából hegemón helyzetüket. A társadalmi 

problémákkal és megoldási lehetőségeikkel kapcsolatban immáron a politikusok és az általuk 

felkért vagy önjelölt szakértők, újságírók – legújabban pedig a közéleti bloggerek – váltak 

véleményvezérekké. 

Bourdieu-nek a Le Monde hasábjain La vertu civile (Az állampolgári erény) címmel 

1988. szeptember 16-án megjelent írása már nyíltan kiáll amellett, hogy a hatalom 

birtokosainak tevékenységét a civileknek ellenőrizniük kell. Jóllehet itt még korántsincs szó a 

tömegek mozgósításának szándékáról, Bourdieu már felhívja a figyelmet a média és a politika 

világa közötti egyre szorosabb összefonódás veszélyeire. Mindazonáltal a nyilvánosság 
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mediatizálódásával párhuzamosan az értelmiségieknek is – elvben – egyre több lehetőségük 

van a pártokkal és a politikusokkal kapcsolatos kritikai észrevételeik nyilvános 

megfogalmazására: „[…] a televízió […] ablakot nyitott egy olyan zárt mezőre, amelyben a 

politikusok a herceggel játszadoznak, és abba az illúzióba ringatják magukat, hogy 

mindeközben észrevétlenek maradhatnak” (Bourdieu 2002e: 236). Ezzel párhuzamosan a 

politikai mező, amely egyre inkább ráeszmél arra, hogy ez a nyitottság a maga számára 

veszélyt jelent, bezárkózásra törekszik, ebben pedig, legalábbis a bourdieu-i álláspont szerint, 

az egyre szervilisebb újságírók támogatására számíthat. Ez az a mozzanat, ahol az 

értelmiségieknek közbe kell avatkozniuk, s azt kell tenniük, amit mindig is tenniük kellett 

volna: 

Talán most jött el számukra a pillanat, hogy magukhoz ragadják a szót, de nem abból a célból, hogy a 

hatalmasokat éltessék, amint azt rendszerint tőlük elvárják, hanem hogy másokkal, különösen pedig az 

újságírókkal karöltve az éberséget gyakorolják, ami a kritika és a feltárás révén legalább annyira, mint a 

dicsőítés és a hallgatólagos cinkosság által, segíthet olyan politikai világot létrehozni, amelyben a 

politikusoknak érdekükben állhat az erényes viselkedés” (Bourdieu 2002e: 238).  

Itt sokakat meglephet Bourdieu naivitása: álláspontja szerint a civil szféra és az értelmiség 

képes lehet a politika világát az erényesség szempontrendszere felé elmozdítani: „az 

állampolgári erény, talán éppen azért, mert oly ritka, talán azért, mert mégiscsak erényről van 

szó, olykor kimondottan hatékony politikai fegyvernek bizonyul” (Bourdieu 2002e: 237). A 

témában később született írásaiban ezen optimizmus vagy naivitás helyét a politikusokkal és 

az engedelmes szolgáikként megjelenő újságírókkal szembeni gyanakvás, valamint a 

fáradhatatlan és könyörtelen kritika veszi át. Emellett az imént idézett szövegrészben 

felbukkanó „talánok” azt jelzik, hogy a kollektív mozgósítás programja itt még legjobb 

esetben is csak kezdetleges formában van jelen. A politika, a média és a gazdaság világának 

káros mellékhatásaival szemben vívott későbbi heves küzdelmében ezek a „talánok” már nem 

jutnak szerephez. 

Mivel a politikusokat és a szakértőket Bourdieu nem tartja kompetenseknek a komoly 

társadalmi problémák megoldásában, szociológusi lelkiismerete arra készteti, hogy a 90-es 

évek elején maga is belépjen a politika mezejébe, küzdőterébe. Pierre Mounier szerint az első 

olyan írása Bourdieu-nek, amely erről a változásról tanúskodik, az 1992-ben megjelent Les 

règles de l’art-hoz írt utószó (Pour un corporatisme de l’universel) volt (Mounier 2001: 221). 

Ez az alig tizenegy oldalas szöveg tömörsége ellenére számunkra annál érdekesebb, mivel egy 

olyan életműbe ágyazódva jelenik meg, amelyben bár számos politikai kérdés napirendre 

kerül, mégis nyílt politikai követelések ilyen szisztematikus formában korábban egyértelműen 

nem jelentek meg. Bourdieu már ezen utószó első mondatával világossá teszi, miért ítélte 
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szükségesnek, hogy egy formálisan és politikai kérdésekben semleges korpuszhoz ezt a 

normatív igényű rövid szöveget hozzáillessze: 

 Az előző fejezetekkel szemben ezt a normatív állásfoglalás szándéka vezérli, mégpedig abból a 

meggyőződésből kiindulva, hogy a kulturális termelési mezők működési logikájának ismeretében 

lehetséges az értelmiségiek kollektív cselekvésének realista programját megalkotni (Bourdieu 1992a: 

461). 

Amennyiben tehát Bourdieu úgy dönt, hogy ezt a rövid szöveget nem önállóan teszi közzé, 

hanem egy tudományos igényű szöveggel kapcsolja össze, ezzel, ha helyesen értelmezzük, 

azon szilárd episztemológiai meggyőződésének ad hangot, hogy a „tiszta” és a „közéleti 

szerepet vállaló” művészet, a tudományos és a politikai tevékenység szembeállítása 

egyszerűen hamis és téves, amelyet egyszer és mindenkorra meg kell haladnunk. 

Az értelmiség Bourdieu által adott meghatározásában tudomány és politika egyazon 

érem két oldalaként jelenik meg: fontos, hogy az értelmiségi egy autonóm mezőn belül 

pályatársai szemében tekintélyre és elismerésre tegyen szert, majd e specifikus autoritás 

birtokában a politikai harcokban is szerepet vállaljon (Bourdieu 1992a: 462). Itt Bourdieu 

egyértelműen arra utal, hogy a politikai szerepvállalás kizárólag azok esetében lehet 

kívánatos, akik felhalmozott tudományos tőke formájában már rendelkeznek bizonyos fokú 

tekintéllyel, vagyis akik személyes vagy szakmai hitelességét ellenfeleik nem tudják 

megalapozottan megkérdőjelezni, ugyanis a politikai, gazdasági és újságírói mező ágenseinek 

tekintélyével a tekintély egy másik formáját kell szembeszegezni: a művészet és 

mindenekelőtt a tudomány tekintélyét, amelyet a kultúra és az ész fegyvereivel kell 

megvédeni (Bourdieu 1998: 60).  

Ez az egyelőre némiképp homályos útmutatás a következő években cselekvési 

programmá kristályosodik ki, és igazolást nyújt majd Bourdieu viszonylag kései belépésére a 

politikai mezőbe. Bourdieu valószínűleg azért is utasította el mindig a „kritikai szociológia” 

„bélyegét” (Bourdieu és Wacquant 1992b: 166), mert ez ellentmondott volna azon határozott 

meggyőződésének, amely szerint a szociológia mindenekelőtt leíró tudomány, és csak ennek 

talaján állva képzelhető el valamiféle emancipatórikus szociológia. A legelesettebbek iránt 

érzett szolidaritása, valamint az elesettek melletti politikai állásfoglalása egy olyan leíró 

szociológiai tevékenységbe ágyazódik, amelynek célja, hogy a társadalmi világ 

legkülönbözőbb területeinek rejtett mechanizmusait feltárja. Arról, hogy a kritika 

megfogalmazásának előfeltétele a társadalmi világ objektív viszonyainak megismerése, 1992-

ben Louis Roméo kérdéseire adott válaszában így nyilatkozik (az interjút A kritikát a 

társadalmi világ megismerésére kell alapozni címmel a Les interventions című posztumusz 

kötet is közli): „A társadalmi világ megismerése, amelyet a szociológia lehetővé tesz, 
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kétségkívül az egyik legalapvetőbb feltétele annak, hogy az ember valóban felelős módon 

fogalmazhasson meg kritikát” (Bourdieu 2002: 244). 

Túl azon, hogy itt Bourdieu a tudományos tekintély szerepét, valamint a normatív és a 

leíró kijelentések összekapcsolásának feltétlen szükségességét hangsúlyozza, témaként ebben 

az időszakban olyan új szereplők is megjelennek, akik a későbbiekben Bourdieu politikával 

kapcsolatos kritikai észrevételeinek elsődleges célpontjaivá válnak: az újságírók és a 

médiaértelmiségiek itt már a politikai és gazdasági erők hű kiszolgálóiként tűnnek fel.  

Az értelmiségiek európai szintű összefogását és a kulturális mezők autonómiájának 

védelmét már 1989-ben egy torinói konferencián szorgalmazza (Bourdieu 2002e: 257-266), és 

amint azt már láttuk, alig három évvel később, a Les règles de l’art utószavában 

megfogalmazott vállaltan normatív program Bourdieu későbbi politikai szerepvállalásai 

számára kiindulási és hivatkozási alapot jelent.  

Bourdieu a tudósokat, egyetemi oktatókat, művészeket és általában az értelmiségieket 

a tisztán tudományos tevékenység és a politikai állásfoglalás hamis szembeállításának 

meghaladására bátorítja, és egy olyan nemzetközi hálózat életre hívását, „egy valódi 

értelmiségi internacionálé létrehozását” (2000a: 79) kezdeményezi, amelyben kutatók, 

művészek és mindenféle értelmiségiek együtt tevékenykedhetnek. Bourdieu szerint egy efféle 

szervezet létrehozása elősegítheti a kulturális mezők autonómiájának megőrzését – ezt 

ugyanis más, a hatalmi mezőkhöz közelebb álló mezők (például a politikai, gazdasági vagy 

újságírói mező) gyarmatosító tevékenysége veszélyezteti. A veszély annál nagyobb, mivel ez 

utóbbiak az autonóm mezőkre egyre inkább egy külsődleges logikán nyugvó működési módot 

és értékelési szempontot kényszerítenek rá, ennek következtében pedig az autonómia 

heteronómiává, az önműködő rendszer pedig kívülről irányítottá válhat, vagyis például a 

művészeti mezőben egy alkotás megítélésének alapját nem annak a pályatársak közötti 

diszkusszióból kibontakozó művészi értéke, hanem eladhatósága vagy szenzációértéke fogja 

jelenteni. 

Bourdieu elképzelésében a művészi és tudományos tevékenység számára kizárólag az 

adott mező autonómiája teremt megfelelő feltételeket, vagyis az az állapot, amikor egy ágens 

szakmai tevékenységét pályatársai kizárólag szakmai kritériumok alapján ítélik meg. A 90-es 

évek elején viszont „a pénz világa” éppen ezt az autonómiát sodorja komoly veszélybe:  

A kereskedelmi szemléletű irodalom nem új fejlemény, ahogyan a kereskedelem kényszerei is már jó 

ideje nyomást gyakorolnak a kulturális mezőre. Azonban a hatalom birtokosainak hatalma a forgalmazás 

– és a szentesítés – eszközei fölött korábban kétségtelenül nem voltak ennyire kiterjedtek és mélyrehatók; 

ahogyan a kutatásokon alapuló mű és a best-seller közötti határvonal sem volt soha ennyire elmosódott” 

(Bourdieu 1992a: 468-469, kiemelés az eredetiben). 
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Bourdieu felfogásában a heteronómia, vagyis egy külsődleges logika érvényesülése valamely 

mezőben a fast thinkereknek, az újságíró filozófusoknak (a terminust Wittgensteintől veszi át) 

és a gondolatok nélküli gondolkodóknak köszönhető
79

, akik, mivel saját mezejük értékelési 

kritériumai szerint nem képesek érvényesülni (Bourdieu 1992a: 471), hajlamosak másfajta 

sikerek után futni. Szakmai elismertség híján a médiában, a széles közönség előtt megszerzett 

sikerrel is megelégszenek. Annak érdekében, hogy kompetensnek tűnjenek, a média világában 

és annak működési logikáját elfogadva mindig a divatos témákat tartják napirenden az esetleg 

fontosabb és fajsúlyosabb kérdésekkel szemben (amelyek egyébként a nehéz körülmények 

között élők, kisemmizettek, elesettek stb. szempontjából létfontosságúak is lehetnek). 

Ugyanakkor Bourdieu tisztában van azzal, hogy egy értelmiségiekből álló – 

nemzetközi – hálózat létrehozása esetén legalább két nehézséggel számolni kell: először is, 

távol kell tartani a „trójai falovakat” (ezt a metaforát maga Bourdieu használja a heteronóm 

értelmiségiekre), és fel kell venni a harcot a mezőn kívülről érkező hatásokkal, kényszerekkel, 

nyomásgyakorlási kísérletekkel. Másodszor, a lelkekben, a fejekben forradalmi változást kell 

előidézni. Ezt úgy lehet elérni, ha rámutatunk arra, hogy a tudomány és a politika 

szembeállítása hamis, ezzel párhuzamosan pedig az értelmiséget is ki kell csalogatni 

elefántcsont-tornyaikból, és őket is be kell vonni az autonóm értelmiségi és tudományos mező 

érdekében folyó harcba (Bourdieu 1992a: 472-473). 

Látni kell, hogy itt az értelmiség erőinek egyesítése tulajdonképpen nem lép túl az 

értelmiségi mező autonómiájának célján, jóllehet Bourdieu figyelme már részben a nehéz 

helyzetben élők szenvedése felé fordul, ami a 90-es évek elején egyértelműen új hivatkozási 

alapként jelenik meg. Érdemes itt utalni arra az interjúra, amelyet két béarni földművessel 

készített, és amely az általa 1975-ben alapított Actes de la recherche en sciences sociales 

hasábjain jelent meg a 90-es évek legelején (Bourdieu 1991). Ez tulajdonképpen csak a 

nyitánya annak a hosszú interjúsorozatnak, amelyből majd 1993-ban a La misère du monde 

kibontakozik. Mindazonáltal egészen 1995 decemberéig kell várni ahhoz, hogy az 

értelmiségiek internacionáléjának tervezete a kollektív tiltakozás elméletével és gyakorlatával 

összekapcsolódjon, ami nem csak az értelmiségieket, de a többi állampolgárt is arra fogja 

késztetni, hogy a közszolgáltatások leépítésével és a jóléti állam megkérdőjelezésével 

szemben fellépő mozgalomból kivegyék a részüket. 

Ugyanakkor egy olyan nagy ívű és ambiciózus terv, mint amilyen Bourdieu esetében a 

határokon átívelő értelmiségi hálózat megteremtésére irányuló törekvés, könnyen 
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 A három különböző terminus mindegyike a mediatizált értelmiségiekre utal.  
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meghiúsulhat. Hiszen az értelmiségiek sem tudják magukat kivonni a társadalomtudományok, 

pontosabban a mezők „törvényei” alól: az ágensek közötti konkurenciaharc vagy a lehető 

legtöbb specifikus tőke felhalmozására irányuló törekvés csak átmenetileg függeszthető fel, 

egy idő után azonban az összetartó erő paradox módon magát a csoportot is szétfeszítheti. 

Pierre Mounier ironikus felvetése 2001-ben arra utal, hogy Bourdieu-nek a kollektív 

értelmiségi figurájának megvalósítására irányuló és kilenc évvel korábban bejelentett terve 

szemmel láthatólag nem érte el a mások által remélt sikert: „Philippe Corcuffhöz és Daniel 

Bensaïdhoz hasonlóan magunk sem tudjuk, hogy vajon az értelmiségiekként fellépő 

értelmiségiekből álló politikai szerveződés hallatán nevetésben törjünk-e ki, vagy inkább 

elborzadjunk […] (Mounier 2001: 223-224).
80

 

 Annak ellenére, hogy Bourdieu tudományos és értelmiségi körök általában elismert 

szereplője volt, a tágabb nyilvánosságban kevéssé volt ismert, legkevésbé pedig éppen azok 

körében, akiket saját érdekükben kollektív fellépésre szeretett volna késztetni. 1993-ban 

azonban a La misère du monde megjelenésével fordulóponthoz érkezünk, ez a könyv ugyanis, 

többszáz oldalas terjedelme ellenére, az értelmiségi körökön kívül is gyors és nem várt 

népszerűségre tesz szert. A könyv nagy részét a legkülönbözőbb szempontokból nehéz 

helyzetben élőkkel készített interjúk teszik ki, amelyek készítésében Bourdieu mellett mintegy 

húsz munkatársa is részt vett. Az interjúk és kontextusuk megértését elősegítendő, minden 

interjút rövid összefoglalás előz meg, amely bemutatja a kérdezettek helyzetét, és 

megpróbálja mindazt a többletinformációt megőrizni és átadni, ami a beszélgetések egyszerű 

átírásában szükségszerűen elveszne. Emellett fontos cél volt olyan támogató interjúhelyzet 

kialakítása, amelyben az interjúalanyok bátran hangot adhatnak nehézségeiknek, és nem kell 

attól tartaniuk, hogy az őket kérdezők „szimbolikus erőszakot” gyakorolnak majd felettük, az 

általuk elmondottak őszinteségét vagy igazságtartalmát kétségbe vonják, szófordulataikat 

kijavítják.
81

 A „tekintetet irányító” és a beszélgetéseket strukturáló címek és alcímek 

kizárólag az interjúszövegekből kerültek kiemelésre. 

Annak ellenére, hogy a televízióban Bourdieu ekkoriban alig volt látható, a 90-es 

években rövid idő alatt az elkötelezett értelmiségi par excellence alakjává válik. A La misère 

du monde e kép kialakulásában annál inkább fontos szerepet játszik, mivel az a bourdieu-i 

„politikai aktivizmus” szilárd tartóoszlopaként jelenik meg.  
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 Mounier itt Philippe Corcuffnek és Daniel Bensaïdnak a Libérationban 1998. október 21-én Az ördög és 

Bourdieu (Le diable et le Bourdieu) címen publikált írására utal. 
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 A La misère du monde-dal Bourdieu nem csak az elesettek, nélkülözöttek emancipációját szerette volna 

előmozdítani, hanem szigorúan csak szemémelyes interjúkra építkezve módszertani újítást is bevezet itt: az általa 

ostorozott skolasztikusokkal szemben a tudós és a megfigyelésének tárgyát képező laikusok közötti aszimmetria 

csökkentését tűzte ki célul (Berkovits 2008: 100). 
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A jövőbeli mobilizáció terve két összetevőre épül. Az egyik az 1992-ben megjelent A 

művészet szabályai utószavában megfogalmazott, az értelmiségi mező autonómiájának 

kivívására irányuló törekvés, a másik pedig az a humanisztikus étosz, amely az elnyomottak 

és nehéz sorsúak mondanivalójának hallhatóvá tételére irányuló és egy évvel később 

megjelenő La misère du monde-ból kibontható. A következő néhány évben a társadalmi harc 

elmélete Bourdieu-nél az új világrend elleni elkötelezett fellépéssel egészül ki, melyet hol 

amerikanizálódásnak, hol neoliberalizusnak nevez. 

A La misère de monde utószavában a bourdieu-i „politikai aktivizmusnak” 

gyakorlatilag majd’ minden eleme megjelenik. Az egyre liberálisabbá váló gazdaságpolitika 

hatására a kiváltságosak és a nehéz helyzetben élők közötti szakadék gondolata már itt is 

fontos kritikai elemként tűnik fel: a politikai felelősök felelőtlenül viselkednek, mivel nem 

fordítanak figyelmet a mindennapi emberi szenvedésre, ennek következtében pedig az 

emberek elfordulnak a köztársaságinak nevezett politikától, és máshol kezdik el problémáikra 

a megoldásokat keresni. Ez nem ritkán szélsőjobboldali pártok és mozgalmak felé tereli őket, 

és a rasszizmust és az idegengyűlöletet erősíti. A gazdasági-politikai vezetés felelőtlensége 

saját passzivitásában és a mindennapi szenvedés figyelmen kívül hagyásában érhető tetten, 

akik továbbra is a piaci laisser-faire ideológiáját hangoztatják, amely a szenvedők 

szenvedését csak tartósítja. 

A könyvben megjelenő szenvedések mindegyikéért a (neo)liberális politika – amely a 

legkülönbözőbb, a piaci logikával nem kompatibilis vagy egyenesen önmagát azzal szemben 

megkonstruáló mezőket fokozottan a piaci logika nyomása alá helyezi – nem tehető felelőssé, 

ezzel szemben, amennyiben pontosan értjük Bourdieu szavait, inkább azért bírálható, mert a 

nehéz helyzetben élőknek nem segít ebből kitörni. Bourdieu felfogásában a neoliberális 

ideológiáért és intézkedésekért legfőképpen a politikusok tehetők felelőssé, akiket 

technokraták vesznek körül, akiket az újságírók, „a közvélemény technikusai” és a „magukat 

tudósnak gondolók” támogatnak (Bourdieu 1993a:1453). Ez utóbbiak Bourdieu szerint az 

alapvető fontosságú kérdésekkel már nem foglalkoznak, és úgy vélik, hogy a politika 

tulajdonképpen nem más, mint „a marketing egy alig leplezett formája” (Bourdieu 1993a: 

1451). 

Ebben a helyzetben a szociológusra (Bourdieu-re) hárul az a feladat, amelyet 

valójában a politikai döntéshozóknak és az értelmiségieknek kellett volna elvégezniük: meg 

kell hallgatnia azokat, akiknek nincs más lehetőségük, hogy saját mindennapi 

szenvedéseiknek hangot adjanak, mivel a társadalmi problémák és konfliktusok nagyrészt „a 
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mindennapi lét apró nyomorúságaiból és erőszakosságaiból” (Bourdieu 1993a: 1453) 

táplálkoznak. 

Bourdieu megközelítésében a szociológusnak leginkább orvosként kell önmagára 

tekintenie, aki tudományos tudásának teljes birtokában képes a szenvedés forrását feltárni, és 

egyrészt azáltal, hogy a beteget meghallgatja, fájdalmát jelentős mértékben csökkenti, 

másrészt pedig a szenvedés azon okait is felkutatja, amelyekről a szenvedő nem tud, vagy 

nem akar beszélni (1993a: 1452). 

A La misère du monde-ban tehát Bourdieu törekvése egyszerre szociológiai és 

pszichoterápiás. Annak érdekében, hogy a társadalmi erőviszonyok megváltoztatására 

rendelkezésre álló mozgástér nagyságát megállapíthassa, legelőszöris a társadalom 

tudományos megismerésére van szüksége. Viszont a szenvedés okainak feltárásával, az addig 

hallgatásra ítéltek meghallgatásával és hangjuk felerősítésével, valamint azáltal, hogy a 

szenvedők számára érthetővé teszi azokat a külső társadalmi okokat, amelyek szenvedésükért 

felelőssé tehetők, a – strukturális társadalmi kényszerek iránt fogékony – szociológia 

enyhíteni is tudhat az addig önmagukat hibáztatók (magukat ad absurdum saját rossz iskolai 

teljesítményükkel, tehetségtelenségükkel, lustaságukkal stb. ostorozók) szenvedésén.
82

 A 

társadalmi világ megismerése, feltérképezése révén a szociológus hozzájárul a sorsszerűség 

képzeteinek enyhítéséhez, ezáltal pedig sokakat felmenthet az önvád – vagyis a 

félreértelmezett felelősség – alól.  

A bourdieu-i szociológiának minden oka megvan arra, hogy a felelősség alóli 

felmentést (disculpabilisation) előnyben részesítse a felelőssé tétellel (responsabilisation) 

szemben, mivel olyan strukturalista hagyományba ágyazódik bele, amely a társadalmi 

struktúrák, meghatározottságok és kényszerek erejét figyelembe veszi, valamint tisztában van 

azzal, hogy a külső tényezők milyen nagymértékben képesek egyes emberek viselkedését, 

boldogulását meghatározni, ezáltal pedig az „áldozatok hibáztatását” lehetetlenné teszi. Már 

csak ezen egyszerű oknál fogva is kevéssé érthető a társadalom megváltoztatásának 

lehetőségeivel kapcsolatban Bourdieu optimizmusa: „amit a társadalmi világ hozott létre, azt 

e tudással felvértezve vissza is tudja csinálni” (Bourdieu 1993a: 1454). 

Amennyiben a strukturalista alapelveket – és a korábban már felvázolt habituselmélet 

alapvetéseit – elfogadjuk, akkor látni fogjuk, hogy a társadalmi örökségük által meghatározott 

társadalmi ágensek vagy cselekvők hajlamosak minden olyan szituációtól távol tartani 
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magukat, amelyekben nem mozognak otthonosan. Ez már önmagában is azt valószínűsíti, 

hogy nagyszabású kollektív mozgósításnak csak meglehetősen korlátozott sikere lehet. Erre a 

problémára írásunk végén fogunk visszatérni. 

 

9. Bourdieu és Boltanski kapitalizmusfelfogása és a 

politikai cselekvés lehetősége
83

 

 
Korábban már láttuk a bourdieu-i és a Boltanski-féle szociológia közötti elméleti 

különbségeket, most a kapitalizmushoz fűződő viszonyukat vesszük szemügyre, amely nem 

kis részben saját elméleti beállítottságukból is következik. 

Az 1990-es években a szélesebb nyilvánosság elé lépve Bourdieu rendszerint a 

kapitalizmust, pontosabban a nyugat-európai kapitalista rendszerekre jellemző úgynevezett 

neoliberális politikát (valamint annak irányítóit és ezek csatlósait) ostorozta, amely egyebek 

mellett a jóléti állam leépítésével veszélybe sodorja az egyes mezők – főleg a kulturális 

termelés (tudomány, művészet stb.) mezőinek – autonómiáját. A következőkben arra fogok 

rámutatni, hogy Bourdieu kapitalizmuskritikája nagyrészt tudományos alapokon áll: 

mezőelméletéből viszonylag egyszerűen kibontható. 

Mezőelméletét, amely vitathatatlanul a második világháború utáni szociológia egyik 

legtermékenyebb és legnépszerűbb elméleti konstrukciója, Bourdieu már igen korán, még 

pályafutása elején kidolgozta, majd később a társadalom számos területén empirikus 

vizsgálatokban is alkalmazta (s tették és teszik ugyanezt tanítványai szép számban még ma is, 

a mester halála után)
84

. De legyen szó a társadalom bármely szférájáról vagy mezejéről, az 

elméleti konstrukció szerkezete mindig változatlan, hiszen a különféle mezők – az elmélet 

feltételezése szerint – azonos felépítéssel és azonos módon működnek, vagyis egymással 

strukturális homológiát alkotnak. 

A hatalmi mező nem pontosan ezt a szerveződési logikát követi, hiszen azt a különböző 

– többé-kevésbé autonóm – mezők uralkodó csoportjai alkotják, amelyek nem egyszerűen sok 

tőkével rendelkeznek, hanem hatalmukban áll az adott mezők játékaszabályait is jelentős 
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mértékben átalakítani: „az uralkodó osztályt mindazok az ágensek alkotják, akik a tőkék 

szempontjából, vagyis a mező működése vagy e mező újratermelési eszközeinek rendszere 

szempontjából ténylegesen hatalmi pozíciókat foglalnak el” (Bourdieu 2011: 128). A modern 

társadalmakban a hatalmi mezőt már nem egyes emberek vagy intézmények, hanem egy 

belsőleg is differenciálódott, bizonyos értelemben munkamegosztáson alapuló hatalmi mező 

gyakorolja (Bourdieu 2011: 136-137). Bár a hatalmi mező tagjai hajlamosak renddé 

szerveződni (Bourdieu a corps szót használja, de a hivatkozott szövegből egyértelműen 

kitűnik, hogy leginkább a weberi rend fogalmára gondol), világos hierarchia alakul ki a 

hatalmi mező bizonyos szereplői között: a politikai, katonai vagy gazdasági hatalom 

birtokosai, például a nagyvállalatok vezetői a hatalomért folytatott küzdelemben a kulturális 

tőke birtokosainál a mai világban vitathatatlanul kedvezőbb helyzetben vannak, vagyis a 

„harcosok” (bellatores) az „imádkozókhoz” (oratores) képest is kitüntetett pozíciót élveznek, 

a hatalmi mezőn kívül – alávetett helyzetben – pedig a „dolgozókat” (laboratores) találjuk 

(Bourdieu 2011: 129). Bár érdekeik – elsősorban a hatalmi pozíció megtartásának fontossága 

– összekötik őket, a hatalmi mező két fő frakciója folyamatosan harcot vív egymással az 

„uralom uralkodó elvének kikényszerítéséért” – vagyis azért, hogy közülük mely csoport 

specifikus tőkéi (a kulturális vagy a gazdasági) válhatnak az uralomgyakorlás legfőbb legitim 

elvévé. 

Mindennek fényében Bourdieu neoliberalizmus-kritikáját más irányból is meg tudjuk 

fogalmazni: a neoliberális (világ)rend fő problémája, hogy a hatalmi mező belső harcai 

végérvényesen lezárultak, a „dolgozók” és az „imádkozók” (értelmiségiek) társadalmi 

világgal kapcsolatos szemlélete a „harcosok” (a gazdasági elit és és az értelmiség vele 

szövetséges frakciója) uralmát alig-alig tudja fékezni vagy kiegyensúlyozni. Ebben a fogalmi 

keretben a 60-as évek jóléti állami modellje úgy írható le, mint amelyben a társadalomkritikát 

szállító „imádkozók” és a tömegmozgalmak, tömegpártok bázisát alkotó „dolgozók” érdekei a 

„harcosok” által elszenvedett érdeksérelmek árán érvényesülni tudtak. A 70-es évektől kezdve 

ezek az erőviszonyok tolódtak el ismét a „harcosok” javára, mégpedig olyannyira, hogy az – 

Bourdieu szerint – már a tudományos mező autonóm működését is veszélyezteti. 

Bourdieu neoliberalizmus-bírálatának egyik sarkalatos pontja az újságírói mező 

anomáliáinak feltárása. 1996-ban nagy visszhangot kiváltó pamfletet közölt a televíziós 

újságírókról (Bourdieu 1996a), melyben a neoliberális politikát irányító gazdasági és politikai 

elit kiszolgálóiként írta le őket, s velük együtt a médiában rejlő új lehetőségeket megragadó 

„médiaértelmiséget”, más néven „instant gondolkodókat” (fastthinkers) is kritikával illette. Itt 

általában olyan filozófusokról vagy közgazdászokról van szó, akik, a mediatizált nyilvánosság 
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nyújtotta könnyű és olcsó népszerűség által megigézve, nagy ívű és tudományosan nem 

megalapozott elméleteket, kijelentéseket és víziókat vázolnak fel, rendszerint csak divatos 

hívószavakat felvillantva, hiszen a televízióműsorokban csak a legritkább esetben van 

lehetőség árnyalt gondolatok és tudományosan megalapozott érvelések elővezetésére. A 

bourdieu-i bírálat élét tompítja, hogy a könyv fülszövegének ígérete ellenére a könyv adós 

marad azzal, hogy a televízióval kapcsolatos kutatások eredményeiről beszámoljon, ahogyan 

– Bourdieu főműveivel ellentétben – itt saját specifikus kutatásra sem támaszkodik (Erőss 

2015: 62, Fabiani 2016: 235). 

A mediatizált szituáció még kevésbé teszi lehetővé olyan gondolatok kifejtését, amelyek 

azt a neoliberális politikai vagy gazdasági elitet bírálják, amelynek – Bourdieu elmélete 

szerint – az újságírók is kiszolgálói, sőt, Patrick Champagne szerint a politikai és újságírói 

mező már az 1970-es évek végére olyannyira egybecsúszik, hogy két külön mező helyett már 

csak egy közös politikai-újságírói mezőről van értelme beszélni (Swartz 2003: 802). Ha az 

újságírói logikának – formailag vagy tartalmilag – nem megfelelő gondolatokat vezetünk elő, 

akkor számolnunk kell azzal, hogy esetleg az újságíró rendreutasítását leszünk kénytelenek 

elszenvedni, mint ahogy kénytelen volt Bourdieu is abban a műsorban (Arrêt sur images), 

ahova szokásától eltérően kivételesen elfogadta a meghívást, és amely meglehetősen 

botrányosra sikeredett: a közel egyórás műsorban a három újságíró és Bourdieu között szinte 

kizárólag arról szólt a vita, hogy miről és hogyan kellene vitát folytatni. Feltehető, hogy 

nagyrészt ez az 1995-ben szerzett keserű tapasztalat ösztökélte Bourdieu-t arra, hogy egy 

évvel később a televízióról szóló nem túl hosszú, de annál polemikusabb hangvételű könyvét 

az általa alapított Raisons d’agir könyvkiadó Liber sorozatában publikálja. 

A televízióval – bár nem minden csatornával és műsorral – kapcsolatban Bourdieu több, 

egymással összefüggő kritikai észrevételt is megfogalmaz: 

 a televízió szimbolikus erőszakot gyakorol nem csak a nézők, de a televíziós újságírók 

felett is. A szimbolikus erőszak „olyan erőszak, amely azok hallgatólagos cinkosságán 

keresztül fejti ki a hatását, akiket érint, amennyiben az érintettek nincsenek tisztában 

azzal, hogy efféle erőszak gyakorlói vagy elszenvedői” (Bourdieu 1996a: 16).  

 az előzővel összefüggő komoly probléma, hogy a nézettségi adatok határozzák meg a 

tartalmat: a televíziós műsorok azokról a hírekről és eseményekről számolnak be, 

amelyek potenciálisan minél több embert érdekelhetnek, és itt döntően a kis színes és a 

bulvárhírekről van szó. Mivel sokan nem olvasnak újságot, és csak a televízióból 

tájékozódnak, a televízió „bizonyos értelemben monopóliummal bír az elmék felett” 

(Bourdieu 1996a: 17), és azáltal, hogy a nézettebb tartalmak, a szenzációk, a látványos 
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események, a tűzvészek, az árvizek és a gyilkosságok kiszorítják a műsorokból a 

társadalmilag fontosabb tartalmakat, a televízió „elzárja azokat a fontos információkat a 

polgárok elől, amelyek demokratikus jogaik gyakorlásához nélkülözhetetlenek lennének 

(1996a: 17). 

 a stúdióbeszélgetésekre mindig ugyanazokat a szakértőket hívják meg, esetükben 

ugyanis a műsorvezető már előre tudja, hogy mire számíthat (1996a: 38). Ezek a 

műsorok rendre álkérdések körül zajlanak, kevés idő áll rendelkezésre bármit kifejteni, 

a műsorvezető szabja meg az időkeretet, a témát és annak helyes megközelítési módját, 

de különben is, „az újságírók […] olyan kérdéseket tesznek fel, amelyeknek semmi 

közük semmihez” (1996a: 39). 

 de ami Bourdieu szempontjából a legnagyobb problémát jelenti: a televízió „a kulturális 

termelés többi univerzumához képest a nézettségi adatok mérésén keresztül a 

legnagyobb mértékben kénytelen a kereskedelem nyomását elszenvedni” (1996a: 40).  

Az újságírói mező autonóm pólusán azok az újságírók és sajtóorgánumok (Canard enchaîné, 

Le Monde diplomatique) helyezkednek el, amelyek témáikat nem aszerint választják meg, 

hogy azzal mekkora közönséget tudnak megszólítani, míg a heteronóm póluson azok 

találhatók, akik az újságírást alapvetően gazdasági tevékenységnek tekintik; esetükben a 

minél nagyobb bevétel a legfontosabb szelekciós szempont: a hírek, események aszerint 

kerülnek napirendre, hogy mekkora olvasottsággal kecsegtetnek. A heteronómia azonban 

láncreakciót indít be: a heteronóm sajtótermékek egyre több olvasót vonnak el az autonóm 

orgánumoktól, a kulturális termelés heteronóm mezői (többek között az újságírás) pedig egyre 

több szereplőt és egyre nagyobb közönséget csábít magához az autonómabb mezőkből 

(művészet, tudomány – ezen belül is talán a matematikai mező a legautonómabb, ahol a 

produktumok közönségét kizárólag a pályatársak jelentik). Vagyis az autonóm mezők és 

szereplők egyre nagyobb nyomás alá kerülnek, hogy saját működési és termelési módozatukat 

a túlélés érdekében a heteronómia irányába tolják el.  

A mezők autonómiáját más mezők azonban nem csak kívülről, de belülről, közvetett 

módon is kikezdhetik. Erre példa az imént említett médiaértelmiség esete, amely elvezet 

minket a mező autonómiájának másik fontos kritériumához: (Bourdieu szerint) a mező akkor 

és csak akkor tekinthető autonómnak, amennyiben az azon belül egymással szemben a 

dominancia kialakítására törekvő felek tevékenységének értékeléséhez az ágensek nem 

érvényesíttetnek a mezőn kívüli szempontokat, az mintegy „belülről” történik, vagyis 

maguktól a pályatársaktól, a konkurensektől érkezik. Egy másik mezőben aktív ágens ugyanis 

nem ismeri – hiszen nem is volt lehetősége, hogy magáévá tegye – azokat a specifikus, csak 
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az adott mezőre jellemző szabályokat és téteket (illetve a mezőben való részvételhez normális 

esetben szükséges illusiót, vagyis a játékba vetett hitet), amelyek birtokában és fényében 

valakinek a teljesítménye megítélhető. 

A médiaértelmiségiekkel, akiket a 90-es években időnként és korábbi gyakorlatától 

eltérően – a stigmatizáció szándékától sem mentesen – néven is nevez (Alain Minc, Alain 

Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy), Bourdieu-nek pontosan az volt a gondja, hogy noha a 

médiában rendkívüli karriert futottak be, általában semmilyen komoly tudományos 

teljesítményt nem tudtak felmutatni, vagyis ismertek ugyan, de abban a mezőben, amelybe 

egykor tartoztak, egyáltalán nem számítanak elismertnek. Szimbolikus tőkéjüket a 

tevékenységük megítélésében valójában inkompetens nézőközönség körében kivívott 

népszerűségükből merítik. Az ő esetük az (egyébként is nagyrészt a gazdasági mező által 

meghatározott) újságírói és a tudományos mező „összecsúszását” példázza. Az instant 

gondolkodók az újságírói mező logikáját teszik magukévá, vagyis: „minél több néződ van, 

annál többet érsz”, hiszen a sajtó és az elektronikus (és főként a kereskedelmi) média jó része 

is e logika szerint működik; legfőbb cél a nézettség és az olvasottság – s ezáltal a bevétel – 

maximalizálása. 

A magukat – Bourdieu szerint alaptalanul – tudósoknak, értelmiségieknek nevező 

médiaértelmiségiek a média segítségével kivívott ismertségüket tovább kamatoztathatják: a 

nevükkel fémjelzett könyvek, melyekben szerzőik sommás gondolatokat fejtenek ki és nagy 

ívű víziókat vázolnak fel, pusztán a szociálpszichológiából jól ismert holdudvarhatásnak 

köszönhetően („aki ismert a médiában, annak a könyvei is biztosan érdekesek”) jól eladhatóvá 

válnak. 

A médiaértelmiségiek tehát Bourdieu szerint a neoliberális kapitalizmus termékei és 

haszonélvezői, akik a korábban autonómként működő mezők „összecsúszásából”, a mezők 

közötti éles és fontos határ diffúzzá válásából, vagyis a heteronómiából kovácsolnak tőkét 

maguknak, az újságírói mezőben a gazdasági mező logikáját – a szenzációk gyors tálalását és 

az eladási számok szempontját – jelenítik meg (Bourdieu 1996b), és ezzel az autonóm 

tevékenységvégzés lehetőségét tovább erodálják. 

A kapitalizmusnak az 1990-es évek közepére jellemző tendenciái közül azok, amelyek a 

legkülönfélébb mezők – de elsősorban a kulturális javak előállításával kapcsolatosak – 

autonómiáját veszélyeztetik, tulajdonképpen magától értetődő, már-már automatikus módon 

kerülnek a bourdieu-i társadalomkritika célkeresztjébe, hiszen e tendenciák a mezőelmélet 

segítségével könnyen megragadhatók (és kártékonyként azonosíthatók, mivel azok az önálló 

mikrokozmoszok, a mezők létét fenyegetik), vagyis a mezők „összecsúszásának” 



134 

 

kordiagnózisa – amelyből valamiféle tudósi értékvállalás, vagyis a normativitás igénye nem 

száműzhető vagy száműzendő teljes mértékben – Bourdieu-nél végső soron tudományos 

alapokon áll. 

9.1. Bourdieu és a kapitalizmus 
 

Bourdieu szociológusi és értelmiségi énjét nem könnyű egymástól elválasztani, s ő maga is 

határozottan állította, hogy ez nem lenne lehetséges és értelmes vállalkozás. A Frankfurti 

iskolával szembehelyezkedve elutasította, hogy őt a kritikai szociológiát művelők közé 

sorolják. Szerinte a frankfurtiak nem voltak képesek saját társadalmi beágyazottságukkal, 

meghatározottságaikkal számolni, ezért kritikai tevékenységük gyakran naivnak, irreálisnak 

vagy éppenséggel kontraproduktívnak bizonyult (Bourdieu és Wacquant 1992b: 166–167). 

Ugyanakkor – a sorok között olvasva – látnunk kell, hogy Bourdieu sosem vonta kétségbe a 

kritikai szociológia létjogosultságát, sőt, korábban megállapítottuk, hogy tulajdonképpen 

másféle szociológiát nem is ismert el legitimként. Legfontosabb feladatának a rejtett, 

elleplezett uralmi mechanizmusok láthatóvá tételét tekintette, amely már önmagában politikai 

aktussal, a társadalomkritika gyakorlásával egyenlő. Saját szociológiáját tehát nem azért nem 

tekinti kritikainak, mert másfajta szociológiát művelne, hanem azért, mert felfogása szerint a 

szociológia per definitonem kritikai, vagyis a politika és az episztemológia nem választható 

külön egymástól (Kim 2009: 63), ezért fölöslegesnek tartja bármilyen jelzőt hozzáilleszteni. 

Bourdieu azon állítását, hogy szociológiája mindig is a szó legtágabb értelmében 

politikai volt, több szerző is megerősíti (Accardo 2003: 15, Addi 2001: 959, Mounier 2001: 7-

10, Pinto 2001: 69), de ezt annak a kötetnek a megjelenése is alátámasztani látszik, amely 

politikai témájú írásait, előadásait, közszerepléseit tömöríti egészen 1961-től haláláig 

(Bourdieu 2002e). A posztumusz megjelentetett kötet legfőbb – egyáltalán nem titkolt – célja 

az volt, hogy megcáfolja azt a vádat, amely szerint Bourdieu az 1990-es évek elején „politikai 

fordulatot” hajtott volna végre, s a tudomány objektív és a közéleti szerepvállalásoktól 

teljességgel elzárkózó birodalmát maga mögött hagyva saját értékeit és politikai 

meggyőződését helyezte volna nyilvános tevékenysége középpontjába.  

Ezzel szemben nagyon úgy tűnik, Bourdieu közéleti szerepvállalása nem tükröz komoly 

fordulatot társadalomfelfogásában, pusztán gyakoribb közéleti szerepvállalásról, vagyis a 

média világában tapasztalható „megnövekedett láthatóságról” van szó. Hogy a 

szerepvállalások gyakoribbá válásának hátterében milyen megfontolások húzódnak meg, arról 

Bourdieu 1999 februárjában Philippe Fritschnek így nyilatkozott: 
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 Egyrészt vannak önéletrajzi okai is. Munkámban elértem egy olyan állomáshoz, amikor úgy gondolom, 

rendelkezem már kellő kompetenciával és tekintéllyel ahhoz, hogy bizonyos dolgokról szóljak, hogy 

kellő támogatást adjak a szociológia által kitermelt bizonyos gondolatoknak, amelyek nem feltétlenül 

csak a saját gondolataim. (Számos olyan kérdés van, amelyekben a szociológusok mind egyetértenek.) 

Másrészről pedig úgy gondolom, hogy a nyugati társadalmak igen komoly veszélyben vannak, jelentős 

részben azért, mert a társadalmi világról szóló diskurzusok közül ma már csak egyetlen egyet lehet 

hallani. A nyers gazdasági erő neoliberális köntösbe történő öltöztetése, amellyel nagyjából egy évtizede 

etetnek bennünket, olyan súlyosan romboló folyamatokat eredményez, amelyek a nehéz munka árán 

kialakított társadalmi rendet veszélyeztetik. […] A közszolgáltatások, a köztulajdonban lévő 

tömegközlekedés, az állami kórházak és iskolák stb., mindezek egy kivételes civilizációt alkotnak, 

amelyet nem volt könnyű létrehozni (Bourdieu 2000a: 46-47). 

Bár láthattuk, hogy a Les règles de l’art utószavában nyíltan normatívként írja le saját 

törekvéseit, az iménti idézetben saját „politikai szerepvállalását” nem tudatos értékválasztás 

eredményének tekinti, hanem azt már-már a dolgok természetéből, a politikai változások 

logikájából fakadó szükségszerűségként fogja fel.  

Bourdieu mindig is a társadalmilag legaktuálisabb, legfontosabb, legégetőbb 

kérdésekkel foglalkozott (Champagne és Christin 2004: 210, Lebaron 2012: 635). Ezidáig 

amellett érveltünk, hogy Bourdieu politikai szerepvállalása részben (vagy nagyrészt) 

tudományos alapokon áll. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a neoliberális kapitalizmust 

bíráló megnyilvánulásai az esetek jelentős részében nem tekinthetők pusztán tudósi 

állásfoglalásnak, hiszen a tények és tendenciák ismeretéből logikusan többféle következtetés, 

illetve cselekvés is adódhat attól függően, hogy ki milyen értékeket vall magáénak: azok 

közül némelyek, akik egyébként egyetértenek Bourdieu-vel abban, hogy a neoliberális 

kapitalizmus sokak (és egyre többek) szenvedését eredményezi, akár arra az álláspontra is 

helyezkedhetnek, hogy nincs szükség tudósi/politikusi beavatkozásra, hiszen a beavatkozás 

eredményessége legalábbis kétes vagy kockázatos, mert a piac annál igazságosabban osztja el 

a javakat, minél szabadabban működik. 

Bourdieu-nek főleg az 1990-es évek végén publikált, polemikus hangvételű néhány 

oldalas írásai (1997, 1998) egyáltalán nem érthetők meg anélkül, hogy az ember tudná, 

mindig is elkötelezett, a kommunistáktól távolságot tartó baloldali volt; ezt ő maga sosem 

tagadta, s számtalanszor többé vagy kevésbé explicit módon kifejezésre is juttatta, szerinte 

mit jelent(ene) a következetes baloldali politika.
85

 Bár Bourdieu-t a bevett politikai mérce 

szerint – főleg mai magyar viszonyok közepette – radikális baloldalinak tekinthetnénk, 

kapitalizmusbírálatában a kapitalista berendezkedést meghaladni kívánó kommunisztikus 
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 Lásd például Egy baloldali baloldalért című írását: Bourdieu et al., Pour une gauche de gauche, Le Monde, 

1998. április 8. 
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víziók nincsenek jelen. A kapitalizmus neoliberális fordulatának bírálatát az 1960-as és az 

1970-es években nyugat-európai országokban működő jóléti kapitalizmus perspektívájából 

fogalmazta meg, amely nagyrészt az állami forrásoknak a gazdasági logikától eltérő logika 

alapján történő újraelosztásával biztosított lehetőséget mind a tudományos, mind pedig a 

művészeti mezők szereplői számára, hogy tevékenységüket és pályatársaik tevékenységének 

megítélését ne legyenek kénytelenek a gazdasági logikának (ismertség, olvasottság, nézettség, 

eladott példányszám, jövedelmezőség stb.) alárendelni. A jóléti államra jellemző nagymértékű 

állami redisztribúció, ezzel együtt pedig a más szférákban megtermelt javak átcsoportosítása 

bizonyos területekre nagyfokú autonómiát tett lehetővé e mezők számára
86

, amelyek így saját 

szabályaik és belső logikájuk alapján tudtak – hatékonyan – működni. 

A jóléti állam leépítését bíráló megnyilvánulásai Bourdieu-nek tehát szociológusi és 

baloldali értelmiségi meggyőződéséből egyaránt táplálkoznak, illetve feltételezhetően abból 

az életrajzi ténnyel is összefüggenek, hogy saját közszolgálati karrierének felívelése szorosan 

összefonódott a francia jóléti állam kibontakozásának és megszilárdulásának időszakával 

(Fabiani 2016: 219-220). 

Politikai szerepvállalásaiban Bourdieu mindig is a „racionális utópia” talaján állt, s 

egyrészt az öncélú aktivizmusban testet öltő utópikus víziókat, másrészt a társadalmi 

folyamatok megváltoztathatatlansága és ezért helyénvalósága mellett érvelő közgazdaságtani 

fatalizmust egyaránt bírálta (Bourdieu 1997: 349–355). 

Az 1990-es évek második felében írásaiban és egyéb természetű szerepvállalásaiban a 

sajátos bourdieu-i megközelítésmód mellett számos olyan téma megjelenik, amelyekre 

Bourdieu korábban nem helyezett hangsúlyt, és egyébként a kapitalizmus bevett baloldali 

bírálatának fő áramába illeszkednek: a létbizonytalanság, a szegénység és a jövedelmi 

egyenlőtlenségek növekedése, az állások bizonytalanná válása, a mobilitás és flexibilitás 

irreális követelménye, a társadalmi csoportok és a társadalmi szolidaritás leépülése (sőt, 

szisztematikus leépítése), a dolgozók egymás ellen fordítása a kollektívat felváltó egyéni 

javadalmazási rendszer bevezetésével, s mindezeknek köszönhetően a deviáns viselkedési 

minták – alkohol, kábítószer, erőszak, bűnözés, szélsőjobboldali mozgalmak – terjedése (lásd. 

például Bourdieu 1997: 349–355; 1998: 108–119). A vállalatok a munkaerő-piaci helyzetben 

rejlő lehetőségeket a végletekig kihasználják: a munkavállaló állandó szorongásban él, tudva, 

hogy a munkaadó rendelkezésére áll „a munkanélküliek tartalékserege”, amelyből kedvére 
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 Bourdieu az államban, az állami forrásokban látja a kulturális termelésben szerepet játszó mezők 

autonómiájának biztosítékát. Ugyanakkor érdekes kérdés, hogy vajon az állami finanszírozásért cserébe az 

állam, illetve azok tisztviselői milyen többé vagy kevésbé implicit elvárásokat fogalmaznak meg azokkal 

szemben, akik az állami forrásokat kapják. 
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válogathat, amennyiben az éppen nála alkalmazásban lévő munkájával nincs megelégedve. A 

dolgozókat így „a bizonytalanság, a szenvedés és a stressz” láncolja a vállalathoz (Bourdieu 

1998: 112). A kollektív cselekvés és érdekérvényesítés helyét a mindenki harca mindenki 

ellen, vagyis egyfajta szociáldarwinizmus veszi át, amely a győzelem, a győzni akarás 

kultuszára és cinizmusra épül (Bourdieu 1998: 116). 

Az egyéni érdekérvényesítés és az egyéni partikuláris racionalitás kultuszának a 

neoliberalizmus elméleti hátterét kidolgozó közgazdászok adnak tudományosnak tűnő 

megalapozást, azonban – ahogyan arra Bourdieu rámutat – az elméleti közgazdászok „a 

logika dolgait és a dolgok logikáját”, vagyis a papíron kidolgozott modellt és a sokrétű 

társadalmi valóságot gyakran összetévesztik egymással (Bourdieu 1998: 115). Ők az 

újságírókhoz hasonlóan a neoliberális politikát irányítók kiszolgálóinak tekinthetők. Míg az 

előbbiek a nyilvánosság „kapuőreiként” rendszeresen útját állják a neoliberális politikát 

támadó vagy egyszerűen csak annak működési logikájától eltérő felvetéseknek, azáltal, hogy a 

társadalmi valóságot (melyet egyedül a gazdasággal azonosítanak) a számok és a matematika 

nyelvén írják le, az elméleti közgazdászok tudományos köntösbe öltöztetik a 

neoliberalizmust, így próbálva azt objektívvá és vitathatatlanná tenni. 

Bourdieu tehát nem magát a kapitalizmust, hanem annak csak az 1980-as évek végén, 

1990-es évek elején előtérbe kerülő neoliberális változatát és e rendszer irányítóit 

(Nemzetközi Valutaalap, Világbank, a pénzpiacok uralkodó csoportjai), valamint többé-

kevésbé tudattalan támogatóit és kiszolgálóit (politikusok, újságírók, szakértők, elméleti 

közgazdászok) támadta (Bourdieu 2008), akik számára a tudomány (jelesül a közgazdaságtan) 

csak azért fontos, mert egyrészt a gazdasági-társadalmi tendenciák sorsszerűségét, 

megváltoztathatatlanságát segít igazolni, másrészt pedig a társadalmi változások 

menedzselésének szakértőiként jeleníthetik meg általa magukat. Bourdieu felfogása szerint a 

tudománynak (azon belül is leginkább a szociológiának) ezzel pontosan ellentétes feladatot 

kell ellátnia: segítségével szembe lehet szállni az uralkodók ortodoxiájával, és rá lehet mutatni 

egyrészt arra, hogy az általuk vallott neoliberalizmus tudományosan (és főleg 

antropológiailag) nincs megalapozva, másrészt pedig, hogy a társadalmi folyamatok 

korántsem annyira végérvényesen megváltoztathatatlanok, mint ahogy azt a neoliberalizmus 

hívei állítják. E meggyőződéseit Bourdieu kezdetben a szociológusként számára adott 

lehetőségekkel élve (tudományos publikációk, interjúk, petíciók aláírása), később pedig az 

adott lehetőségek körét jelentős mértékben kitágítva (könyvkiadó létrehozása, sztrájkokban, 

tüntetéseken való részvétel) igyekezett mind a neoliberális politika irányítóinak és 

haszonélvezőinek, mind pedig e politika elszenvedőinek tudomására hozni. 
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Bourdieu az 1990-es évek második felétől a társadalmi aktivizmusban látta a 

neoliberális politikával szembeni fellépés leghatékonyabb eszközét, s az 1995-ben Párizs 

egészét és Franciaország egy részét hetekre megbénító sztrájksorozat szervezésében is 

szerepet vállalt. Az általa felkarolt mozgalmiság kapcsán azonban kénytelen volt szembenézni 

egy komoly problémával, nevezetesen azzal a szociológiai alapvetéssel, hogy a cselekvők 

cselekvését társadalmi hátterük (származásuk, tőkéjük, habitusuk) nagymértékben behatárolja. 

A hosszú ideig tartó, folyamatos kollektív cselekvés megvalósítását, a mozgalmiságot tehát 

pontosan a Bourdieu által is felismert összefüggések teszik – ha nem is lehetetlenné, de – 

kevéssé valószínűvé, mivel a sztrájkok, tüntetések szituációja annyira rendkívüli és oly távol 

esik azok hétköznapi rutinjától, akiket mozgósítani kíván, hogy könnyen megtörténhet, a 

mozgósítandó emberek habitusa a mozgalmi helyzetet mint „nem nekünk valót” azonosítja, és 

így őket távolmaradásra készteti. 

A tartós mozgalmi hév lecsillapodása tehát egyrészt a bourdieu-i habituselmélet alapján 

is valószínűsíthető, másrészt ahhoz Bourdieu 2002 januárjában bekövetkezett halála is 

nagymértékben hozzájárult, hiszen sem tudományos, sem pedig közéleti tevékenységének 

nem maradt igazán méltó folytatója. Sartre 1980-ban és Foucault 1984-ben bekövetkezett 

halála után, majd végül Bourdieu halálával a francia szerepvállaló értelmiség vitathatatlanul 

vezéralak nélkül maradt. 

Vállalkozása sikerének csekély valószínűségével minden kétséget kizáróan maga is 

tisztában volt, ugyanakkor úgy gondolta, még ha az átütő győzelemnek csekély esélye van is, 

szociológusként nem teheti meg, hogy nem próbál meg a dolgok menetén változtatni. Ezt a 

feltételezést erősíti meg a Bourdieu-höz egykor közel álló Gérard Mauger is.
87

 

Bourdieu felfogása szerint a tudós (jelen esetben a szociológus) sajátos többlettudás 

birtokosa, vagyis az egyszerű cselekvőknél jóval több és pontosabb ismerettel rendelkezik a 

társadalmi folyamatokat illetően (Bourdieu 2000a: 68), s ezért társadalomkritikát 

megfogalmazni, illetve felhívni a társadalom figyelmét a veszélyes folyamatokra a 

szociológusnak nem csak lehetősége, de egyúttal kötelessége is. „Vajon megtilthatnánk-e a 

fizikusnak, hogy részt vegyen a hidak építésében?” (Bourdieu 2000a: 43). Bourdieu az 

episztemológiai szakadék fontosságát szociológus és egyszerű cselekvő között mindig is 

hangsúlyozta, bár az 1993-as Misère du monde-dal és azzal, hogy az interjúk alanyai által 

elmondottakat igyekezett „komolyan venni”, megpróbálta ezt a távolságot csökkenteni. 

Azonban 1999-ben már ismét így nyilatkozik: 
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 Személyes közlés. 
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amikor a társadalmi világról van szó, mindenki szakértőnek gondolja magát. Durkheim mondta mindig: a 

szociológia számára a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy mindenki azt hiszi magáról, spontán 

módon szociológussá lehet válni. […] [Márpedig] az ember szociológus csak teljes munkaidőben lehet.” 

(Bourdieu 2000a: 43). 

Bourdieu-vel szemben Boltanski sem a kritikai szociológia egyeduralmát, sem pedig a 

szociológus és a laikusok között húzódó episztemológiai szakadék fenntartását nem tartotta 

indokoltnak. 

 Emellett a Boltanski-féle szociológiai gondolkodás még azért is érdekes lesz a 

számunkra, mert olyan elméleti újítással áll elő a gyakorlatok bourdieu-i elméletére 

támaszkodva, amely a cselekvők esetében a problémák felismerését, valamint a kollektív 

cselekvést, mobilizációt lehetővé teszi: a cselekvés metapragmatikus szintjének mibenlétére 

később részletesen is kitérünk.  

9.2. Luc Boltanski és a kapitalizmus 

 

Hogy lássuk, milyen eltérő társadalom- és cselekvéselméleti problémákba ütköznek, érdemes 

egymással Pierre Bourdieu és Luc Boltanski kapitalizmusbírálatát összevetni. Látni fogjuk, 

hogy míg Bourdieu esetében az ágensek cselekvővé válása okoz problémát, addig Boltanski 

éppen azzal kénytelen szembesülni, hogy a cselekvők kompetenciái nem elegendők az elvont 

és globális rendszerek bírálatához, ezért ők a társadalomtudós útmutatására szorulnak. Vagyis 

míg Bourdieu esetében csökkenteni volna érdemes, addig Boltanski éppen szélesíteni 

kénytelen a tudós és az ágensek/cselekvők közötti tudásbeli, episztemológiai szakadékot. 

Az új kihívások fényében Luc Boltanski időről időre kénytelen felülbírálni saját 

elméletét, és a 90-es évek végétől kezdve fokozatosan ismét közeledni kezd a bourdieu-i 

szociológia kritikai örökségéhez.  

Boltanski és szerzőtársa, Eve Chiapello kemény fába vágták a fejszéjüket az 1990-es 

évek közepén, amikor elhatározták, hogy megpróbálják a kor kapitalizmusának látleletét adni 

a vele szemben megfogalmazott kritikák elemzésén keresztül (Boltanski és Chiapello 1999). 

Vállalkozásuk teljességgel újszerűnek tekinthető abból a szempontból, hogy szándékuk 

szerint a kapitalizmust nem kizárólag valamiféle objektív, tudósok által megalkotott mutatók 

alapján elemzik és bírálják, hanem a cselekvők szemléletét bemutatva, az általuk 

megfogalmazott szempontokon és bírálatokon keresztül. Ezzel összefüggésben a könyv másik 

újszerűsége abban rejlik, hogy megtartva ugyan a bevált fogalomkészlet egy részét, komoly 

erőfeszítést tesz arra, hogy a szokásos ortodox marxi (és marxista) kapitalizmuskritikát valami 

mással, valami újjal váltsa fel. 
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Az alapgondolat, amely a könyv megírásának legitimitását adja, rendkívül újszerű: az a 

tény, hogy – sokak prognózisát újra és újra megcáfolva – a kapitalizmus még ma is „tartja 

magát”, annak köszönhető, hogy bármely korábbi társadalmi berendezkedésnél jobban tud 

alkalmazkodni a változásokhoz és a társadalmi mozgalmak által jelentett kihívásokhoz. 

 A kapitalizmus időről időre képes az újonnan felbukkanó kényszerítő körülményekhez 

hozzáigazodni, s teszi ezt ma is, a projektalapú kapitalizmus formájában. Az egyik 

legfontosabb körülmény, amely a kapitalista rendszert változásra kényszeríti, a 

társadalomkritika, amely mindig új kihívások elé állította és állítja, de amely felszámolni 

eddig nem tudta – és nagyrészt nem is akarta. Sőt – és itt jön Boltanski és Chiapello 

eretneknek ható kijelentése – maguk a kritikák is tevékenyen hozzájárultak a kapitalizmus 

fennmaradásához, hiszen azáltal, hogy a kapitalizmus a számára leginkább fenyegető 

bírálatokra – érdemben – reagál, vagyis a bírálatok egy részét magába építi, saját túlélését 

biztosítja (Boltanski és Chiapello 1999: 69, 71). A könyvben leírt újfajta, vagyis a projektekre 

épülő kapitalizmus is egy ilyen adaptációs kísérletnek tekinthető, amelyet a „több szabadságot 

a munkahelyen” típusú követelések kényszerítettek ki. 

A kapitalizmus új szellemében a korábban a Boltanski és Thévenot által írt és az újfajta, 

úgynevezett pragmatikus szociológiát megalapozó programnak tekinthető De la justification 

című könyvben bemutatott hat cité, vagyis a kialakult társadalmi hierarchiá(ka)t 

különbözőképpen magyarázó, illetve igazoló, legitimáló rend mellett megjelenik egy hetedik 

is, a projektek rendje. Ezt a szerzők azért tartották szükségesnek bevezetni, mert a rugalmas 

hálózatokra (networkökre) épülő munkaszervezés hatására a munka világában helyenként 

kialakult hierarchiákat a korábban feltárt hat cité egyikével sem volt lehetséges magyarázni és 

legitimálni (Boltanski és Chiapello 1999: 64). Minden citében vagy világban (amely 

voltaképpen az elméleti konstrukciónak tekinthető citének a valóságban történő 

megnyilvánulási formája) körvonalazni lehet azokat a tulajdonságokat, amelyek azt 

valószínűsítik, hogy az adott hierarchiában valaki a „kicsikkel” szemben „nagy” lesz. A 

„kicsik” és „nagyok” köre minden citében és világban meghatározható.  

A projektalapú cité egy egészen újfajta embertípust rajzol körül, amelyet Boltanskiék az 

1990-es években menedzserek számára írt tanulmányokból és kézikönyvekből bontottak ki. 

Ezen írások pontosan azt hivatottak megmagyarázni, illetve legitimálni, hogy bizonyos 

tulajdonságokkal átmenetileg vagy tartósan – de sohasem végérvényesen vagy genetikailag! – 

rendelkező emberek miért vál(hat)nak „nagyokká” az új rendben, míg mások miért 

kénytelenek „kicsik” maradni. 
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A feldolgozott menedzserirodalom segítségével Boltanski és Chiapello a „naggyá 

váláshoz” az alábbi szükséges tulajdonságokat határozza meg, illetve azok alapján egy új 

embertípust, a projektek citéjében sikeres ember típusát rajzolja körül: „rugalmas, lelkesedik a 

projektekért, bízik önmagában és bizalmat, szimpátiát, érdeklődést kelt maga iránt másokban. 

Mindig nyitott új projektekre és új kapcsolatokra, alkalmazkodóképes, polivalens, könnyen 

alkalmazható, autonóm, könnyen és gyorsan különbséget tesz hasznos és fölösleges 

kapcsolatok között, kihasználja a gyenge kötések erejét, intuitív és tehetséges, se nem félénk, 

se nem túl rámenős, azonos módon áll hozzá az ismert és az ismeretlen emberekhez, a 

világban mindenhol otthon érzi magát, jól kommunikál, nyitott és kíváncsi. Mindig elérhető 

mások számára, magabiztos, de nem arrogáns, szolgálatkész, mások kérés nélkül látják el 

számára fontos információkkal, meghallgat másokat és figyel másokra, képes a 

legkülönfélébb emberekhez alkalmazkodni. Sajátos vonzerővel bír, amely lehetetlenné teszi, 

hogy sztereotípiák alapján besorolják. Nem csak saját hasznát lesi, másoknak is segít, mások 

számára is hasznot hajt. Karizmatikus személyiség, akit mások követnek, tervei, víziói 

másokból lelkesedést váltanak ki. A csapat, amelyet irányít, megbízik benne, mert nem tartja 

meg magának a megszerzett információkat, hanem azt a csapat sikeressége érdekében a többi 

taggal is megosztja (Fáber 2007b: 152 Boltanski és Chiapello 1999: 168–173. alapján). 

A projektek citéjének kidolgozásával Boltanski egyrészt a De la justificationban 

felállított cité-tipológiát kívánta az időközben – szerinte – jelentős változásokon 

keresztülment társadalmi valósághoz hozzáigazítani, másrészt pedig a korábban alkalmazott 

statikus szemléletmód mellett egy cité születésének folyamatát, dinamizmusát is igyekezett 

bemutatni, hiszen a citéket korántsem történetietlen vagy különböző történelmi korokon 

átívelő (transzhistorikus) képződményekként kell elgondolnunk. Ezt Boltanski (és Thévenot) 

már korábban is tudta, de mivel a De la justificationban a középpontban egy új elmélet (az 

igazolások elmélete) megteremtése és a szociológiai gondolkodásba történő bevezetése állt, 

ezen adósságát csak később volt lehetősége törleszteni. 

Ez az adósságtörlesztés azonban kétségkívül nem lett tökéletes. Erről Boltanski a vele 

készített interjúban (Boltanski 2008a) is beszél. A jelenből visszatekintve ugyanis úgy véli, a 

projektek citéje korántsem bontakozott ki akkora mértékben, mint ahogy azt kilenc évvel 

korábban megjelent könyvükben szerzőtársával együtt prognosztizálták. A projektekhez 

kötődő és hálózati alapokra épülő munkaszervezés nemhogy domináns szerephez nem jutott, 

de egyelőre kimutatni is alig lehet (Boltanski 2008a: 24). Természetesen a könyvnek a 

kapitalizmus átalakulásával kapcsolatos legtöbb megállapítása továbbra is érvényes, valamint 

a kapitalizmus és a vele szemben megfogalmazott kritikák kölcsönhatásának elemzése mind 
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elméleti, mind gyakorlati szempontból újítólag hatott a szociológiára és a társadalmi 

folyamatokkal kapcsolatos gondolkodásra egyaránt. 

Az 1968-as társadalmi mozgalmakat követő néhány év a kapitalizmuskritika sikerének 

időszaka volt. A dolgozók – döntően az erős szakszervezeteken keresztüli 

nyomásgyakorlással – elérték, hogy a munka világában mind biztonságuk, mind pedig 

autonómiájuk növekedjék (Boltanski és Chiapello 1999: 246). A biztonság növelését követelő 

kritikát, amely a kapitalizmus által okozott nyomorra és egyenlőtlenségre, valamint az általa 

előidézett opportunizmusra és egoizmusra helyezte a hangsúlyt, Boltanskiék szociális 

kritikának (critique sociale) nevezték el. A kritika ezzel – tulajdonképpen – ellentétes 

tendenciája, amely a kapitalizmust az emberek és a dolgok varázstalanításával, illetve 

elhiteltelenítésével, autenticitásuktól való megfosztásával, valamint a munkások és a 

kreativitás elnyomásával vádolja, a művészeti kritika (critique artistique) terminusában ölt 

testet (Boltanski és Chiapello 1999: 82–83). 

Mivel a kétfajta kritika követelései részben ellentmondanak egymásnak, az általuk azok 

egyidejű megvalósítása rendkívül kényes feladat, és mint ahogy annak idején 

Franciaországban is tanúi lehettünk, az egyik követelés előtérbe kerülésével a másik rövid 

úton háttérbe szorult. 

A 1970-es évek eleje és az 1990-es évek közepe között eltelt bő két évtized 

Franciaországban a kapitalizmussal szembeni kritikai mozgalmak gyengülését hozta 

(Boltanski és Chiapello 1999: 415). 

A művészeti kritikát Boltanskiék szerint a kapitalizmus egyszerűen magába olvasztotta: 

az autonómia, a kreativitás, az autenticitás valamint a felszabadulás iránti vágy – ha nem is 

minden szempontból, de valamilyen formában – végül megtalálta kiteljesedési lehetőségét a 

kapitalizmusban (Boltanski és Chiapello 1999: 417–418). 

A szociális kritika pályafutása nem volt ennyire sikeres, hiszen a nagy szakszervezetek 

(CGT, CFDT) hiteltelenné válásával és tagságuk radikális csökkenésével, valamint a kelet-

európai államszocialista rendszerek látványos kudarcával a nyugat-európai országok 

kapitalista rendszerei az 1980-as évek végére kontroll és ellensúly nélkül maradtak. Nagyrészt 

ezekkel a tényezőkkel magyarázható, hogy számos, a munkahelyek biztonságát negatívan 

érintő változtatás (állások megszüntetése vagy kiszervezése, a határozott idejű szerződések 

előtérbe kerülése a határozatlan idejűekkel szemben stb.) semmiféle komoly ellenállásba nem 

ütközött. A munkahelyek biztonságáért folytatott harc Franciaországban csak az 1990-es évek 

közepén indult látványosan, országos sztrájkmozgalmak kíséretében újra, s még ha 
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konszolidáltabb, kevésbé radikális formában is, de tulajdonképpen azóta is tart (Boltanski és 

Chiapello 1999: 415–417). 

9.3. Vissza a gyökerekhez? 
 

Közel két évtizednyi vitaelemzés, tehát „különutas” szociológia után az 1999-ben közreadott 

Le nouvel esprit du capitalisme Boltanskinál egyértelműen a tudósi kritika ismételt 

megjelenésére utal. A könyv egyik bevallott célja az igazoláselmélet kibővítése – egy új cité 

(a projektek citéje) genezisének bemutatásával. Míg a De la justificationban a szerzők a 

citéket statikus állapotukban ragadták meg, addig itt Boltanski és Chiapello egy teljesen új 

igazolásrend formálódását követik nyomon. Ez a vállalkozás azonban, ahogyan azt korábban 

már láttuk, kudarcot vall; közel tíz évvel a könyv megjelenése után maga Boltanski is 

elismeri, hogy az az igazolásrend, amelynek megszilárdulását 1999-ben megelőlegezték, 

manapság a munka világában csak nyomokban van jelen (Boltanski 2008a: 25).  

Ami azonban a mi szempontunkból ennél fontosabb, az az, hogy a Kapitalizmus-kötet 

tulajdonképpen két eltérő jellegű könyv összeillesztéséből jött létre. Egyrészt vannak benne az 

Igazolás-könyv szellemében fogant – deskriptív – részek, amelyek értékes adalékokkal 

szolgálnak többek között a franciaországi szakszervezetek időbeli változásait és a 

kapitalizmuskritika történeti alakulását illetően, illetve a kapitalizmus abszorpciós, vagyis 

azon képességével kapcsolatban, hogy a vele szemben megfogalmazott kritikákat majdnem 

mindig képes magába építeni, és így azokat sikeresen leszerelni. Másrészt tartalmaz olyan 

fejezeteket, ahol a szerzők a mai kapitalizmussal szemben normatív igényeket fogalmaznak 

meg, és hol többé, hol kevésbé nyíltan állást foglalnak annak kártékonynak vélt vonásaival 

szemben. 

Az értékelő-normatív jellegű kijelentések között néhány olyannal is találkozunk, 

amelyek a pragmatikus szociológia jegyében eltöltött két évtized fényében nem csak 

tartalmukat, de stílusukat, hangnemüket illetően is szokatlannak tűnhetnek, például: 

az időszakos állások és munkaerő, valamint a rugalmas munkabeosztás lehetősége és az elbocsátások 

költségeinek csökkentése az OECD országokra nagymértékben jellemzővé vált, apránként erodálva 

azokat a biztonságot jelentő intézkedéseket, amelyek száz év társadalmi mozgalmának eredményei. […] 

A globális kapitalizmus […] jól van, […] a társadalmak […] inkább rosszul (Boltanski és Chiapello: 

1999: 21). 

Boltanski a projektekhez kapcsolódóan a kizsákmányolás egy új típusát azonosítja: azt, 

amelynek alapja a helyváltoztatásra való képességben és lehetőségben testet öltő differencia. 

A projekt-citén belül a hierarchiában felül lévőket, vagyis a „nagyokat” az teszi naggyá, hogy 
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a „kicsikkel” ellentétben nincsenek helyhez kötve. Viszonylag szabadon mozognak a 

globalizált világban, míg a „kicsik” továbbra is ellátják a helyhez kötött – adminisztratív, 

karbantartó stb. – feladatokat. A kizsákmányolás ott érhető tetten, hogy a „nagyok” 

sikeressége összefügg a „kicsik” sikertelenségével, vagyis „egyesek immobilitása szükséges 

ahhoz, hogy mások mobilak lehessenek” (Boltanski és Chiapello 1999: 446). A „kicsik” 

(vagyis az immobilak) röghöz kötöttségét az is fokozza, hogy feladatuk gyakran a „nagyok” 

(a mobilak) támogatása, kiszolgálása, s erőfeszítéseik nagy része is e feladatban emésztődik 

fel. Emellett a „kicsikre” hárul az a szerep, hogy a világban „száguldozó”, rendkívül elfoglalt 

„nagyok” személyes kapcsolatait ápolják, a „nagyok” helytartóiként azok lokális érdekeit 

képviseljék, róluk mások előtt elismerően nyilatkozzanak. Mivel a mobilitás szempontjából a 

„kicsik” és „nagyok” sorsa összefonódik, a nagyok sikerének a kicsik sikertelensége (is) az 

ára.
88

 A kizsákmányolás e típusa további két altípusra bomlik: a kizsákmányolás fogalmát 

Boltanskiék gyenge és erős értelemben vett kizsákmányolásra bontják. Az iménti példa a 

kizsákmányolás gyenge formája, mivel leginkább csak igazságérzetünket sérti: egyesek 

sikerét mások sikertelensége alapozza meg. 

Az erős értelemben vett kizsákmányolás meghatározásának középpontjában az emberi 

méltóság áll. Ez azt jelenti, hogy valaki nem csak egyetlen dimenzióban (citében) válik 

„kicsivé”, hanem – szinte – az összesben. Az ipari termelés világában például előfordulhat, 

hogy egy munkavállaló erőtartalékait oly mértékben kizsigerelik, hogy szervezete nem tud 

regenerálódni, szabadidős tevékenységre semmi ideje sem marad. A projektek világában ez 

azt jelenti, hogy a „nagyok” kapcsolatainak ápolásáért felelős „kicsik” nem egyszerűen nem 

képesek új kapcsolatokat létesíteni, de meglévő kapcsolatrendszerük is fokozatosan leépül. Az 

önmegvalósítási lehetőségek e végletes beszűkülése tulajdonképpen a társadalmi 

kirekesztődéssel egyenlő (Boltanski és Chiapello 450-451). 

A kritikai szociológiához való visszatérés folyamatosságát az abortuszról és annak 

strukturális ellentmondásairól szóló, 2004-ben megjelent La condition foetale csak 

átmenetileg szakítja meg, 2008-ra a visszatérésre való törekvés tagadhatatlanná válik, de 

Boltanski nem is akarja tagadni: jóvoltából ugyanebben az évben kerül könyv formájában az 

olvasók elé ismételten a korábban általam már hivatkozott és eredetileg mintegy négy 
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 Ehhez hasonló, bár talán még borúlátóbb Bauman (1998) distinkciója turisták és csavargók (más fordításban: 

vagabundok) között: „A turisták azért utaznak, mert a számukra elérhető (globális) világot ellenállhatatlanul 

vonzónak találják – a csavargók azért utaznak, mert a számukra elérhető (lokális) világot elviselhetetlenül 

barátságtalannak találják” (1998: 143). A csavargók ugyanis olyan utazók, akiktől megtagadták a jogot, hogy 

turistákká válhassanak, hogy kedvtelésből, saját kedvükre vagy karrierjük előmozdítása érdekében utazzanak. 

Helyzetük rendkívül kiszolgáltatott, saját helyváltoztatásuk felett szinte alig rendelkeznek irányítással, s emiatt 

csapdahelyzetbe kerülnek: „Számukra nem megengedett sem az, hogy egy helyben maradjanak […], sem az, 

hogy jobb helyet keressenek maguknak” (1998: 144). 
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évtizeddel ezelőtt az Actes-ban publikált La production de l’idéologie dominante című, 

Bourdieu-vel közösen jegyzett hosszú tanulmány, valamint az a könyvecske, amelyet 

Boltanski a cikk újbóli megjelentetéséhez mintegy magyarázatként írt Rendre la réalité 

inacceptable (Elfogadhatatlanná tenni a valóságot) címmel.  

Ezzel egy időben Boltanski politikai kérdésekben is nyíltan szerepet vállal: egyrészt az 

interneten is megtekinthető az a baráti hangú beszélgetés, amelyet a 2009-ben megalakult 

francia antikapitalista párt (NPA) – és az egykori Forradalmi Kommunista Liga (LCR) – 

vezéralakjával, Olivier Besancenot-val folytatott,
89

 másrészt pedig szintén bárki által 

elolvasható az a Le Monde-ban közzétett nyílt levél, amelyben másokkal együtt maga 

Boltanski is ennek az antikapitalista pártnak a megalakulását üdvözli.
90

 Mindezeken túl a 

legújabb könyvét záró néhány bekezdésben az olvasó elé tárt normatív igénnyel fellépő 

fejtegetést sem lehet figyelmen kívül hagyni, amelyben talán az a törekvés a legmeglepőbb, 

hogy a kommunizmus szót visszahelyezze  

Végül azáltal, hogy a kezdeményezést visszaadjuk a cselekvőknek, és közülük is különösen azoknak, akik 

jelenleg az elnyomottak közé tartoznak, egy olyan mozgalom, mint amilyennek az imént felvázoltuk a 

dinamikáját, lehetővé teheti jelentős energiák mozgósítását a kapitalizmussal szemben. Ez a kapitalizmus 

helyébe a földi erőforrásokat kevésbé kegyetlenül kihasználó formákat, illetve az emberek közötti 

kapcsolatok kezelésének a nem kizsákmányolásra épülő módozatait állítaná. S így e mozgalom talán a – 

ma szinte már ki sem ejthető – kommunizmus szónak is visszaadná azt az emancipatórikus 

jelentéstartalmát, amelytől több évtizednyi államkapitalizmus és totalitárius erőszak megfosztotta (2009: 

235, kiemels az eredetiben – F.Á.).  

Boltanski kritikai szociológia felé történő visszakanyarodásának több lehetséges – de 

egymástól sem független – magyarázata adódik. A probléma magját az jelenti, hogy a 

Boltanski által a Sein és a Sollen örök problematikájának feloldására választott mód eleve 

kudarcra volt ítélve, mivel annak érdekében, hogy saját normatív alapállásáról ne kelljen 

számot adnia – vagyis hogy ne érhesse őt az a vád, hogy a fennálló társadalmi rendet saját 

értékeiből kiindulva bírálja –, az egyszerű cselekvők kritikáinak összegyűjtésével és 

felerősítésével próbált meg társadalomkritikát gyakorolni (Boltanski 2009a: 49–50, 56). Ez a 

kísérlet tulajdonképpen fából vaskarika, hiszen a normativitás problémáját nem oldja meg, 

csupán „áttolja” a cselekvők oldalára, ahol az továbbra is megoldatlan marad. A kritikai 

szociológiához történő – legalább részleges – visszatérés mögött a következő okok 

azonosíthatók: 

1. Annak, hogy ez a visszatérés miért nem jóval korábban történt meg, egy pszichológiai 

oka bizonyosan van: Boltanskinak sok munkára és időre volt szüksége ahhoz, hogy 
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 http://contretemps.eu/node/146 
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 http://www.lcr-rouge.org/spip.php?article1763 Noha a nyílt levél szerzői egyértelműen rokonszenveznek az 

alakuló új politikai formációval, ugyanakkor a vállalkozás egyes lehetséges buktatóira sem felejtik el felhívni a 

párt vezetőinek és szimpatizánsainak figyelmét. 
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végre ki tudjon bújni Bourdieu árnyékából, és pályatársai már ne csak egykori 

Bourdieu-tanítványként, hanem sajátos észjárású és önálló tudományos tevékenységet 

felmutatni képes szociológusként tekintsenek rá. A 20. század második felének 

legelismertebb, legnagyobb tekintéllyel bíró szociológusa Franciaországban 

vitathatatlanul Pierre Bourdieu volt. Ezzel párhuzamosan Boltanski tekintélye a 90-es 

évek végére ugyancsak minden kétséget kizáróan megingathatatlanná vált, és ez végre 

lehetővé tette számára, hogy számba vegye, melyek számára az egykori mester 

munkásságából elfogadható elemek, és azt mely pontokon kénytelen részben vagy 

egészében elutasítani. 

2. Boltanski megfigyelései során arra a konklúzióra jutott, hogy a cselekvők kritikáik 

megfogalmazásakor általában realisták, vagyis nagy ívű és/vagy radikális 

társadalomkritika megfogalmazására csak a legritkább esetben képesek. Például a 

kávéházi alkalmazott nem azon bosszankodik, hogy nem lett belőle professzor a 

Collège de France-on, Párizs neves szabadegyetemén, hanem sokkal inkább azon, 

hogy kollégája három nappal több szabadságot kapott nála (Boltanski 2008a: 25, 

2009: 58).
91

 

3. Boltanski egykori közeli munkatársa, Philippe Corcuff rámutat arra, hogy a kritika 

szociológiája, pontosabban az a szociológia, amely az egyszerű cselekvők által 

megfogalmazott kritikák elemzését állítja a középpontba, szükségszerűen konzerváló 

munkát végez, hiszen jobb híján „hozott anyagból dolgozik”. Mivel az előző pontban 

Boltanski nyomán már megállapíthattuk, hogy a cselekvők hajlamosak realisták 

maradni, következésképpen az általuk megfogalmazott bírálatok arra sem adnak 

lehetőséget, hogy a társadalomra külső nézőpontból legyünk képesek rátekinteni, hogy 

az aktuális társadalmi viszonyokat valamiféle víziórendszerhez tudjuk hozzámérni. 

Márpedig hatékony társadalomkritika csak egy efféle külsődleges és „utópikus” 

nézőpontból lehetséges – nem azért, mert a tudós ezt az utópikus vízióját teljes 

egészében szeretné megvalósulni látni, hanem azért, mert ebből a képzeletbeli ideális 

perspektívából a társadalmi problémák könnyebben azonosíthatóvá válnak (Corcuff 

2008: 155–165). 
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 Ezen a ponton Boltanski felfogása a társadalomkritika megfogalmazásában teljes összhangot mutat az 

ugyancsak a társadalomtudós szerepvállalásáért kiáltó bourdieu-i habituselmélet megállapításaival: a cselekvő 

habitusa mintegy előre jelzi a cselekvőnek, hogy melyek azok a helyzetek, amelyek „neki valók”, és melyek 

azok, amelyen „nem neki valók”, vagyis amelyekben kényelmetlenül érzi majd magát vagy egyenesen kudarcra 

lesz ítélve.  
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4. Corcuffhöz nagyon hasonló álláspontot képvisel maga Boltanski is (2009: 72–73), aki 

szerint a szociológia feladata nem más, mint „a jelen leírása egy olyan nézőpontból, 

amely e jelenhez viszonyítva külsődleges, mert máskülönben nem is tudnánk azt 

leírni, s ez máris napvilágra hozza annak lehetőségét, hogy a jelen más is lehet, mint 

amilyen, és ezáltal a jelen mint olyan relativizálódik, dekonstruálódik”
92

 (Boltanski 

2008c: 88–89). 

5. Boltanski úgy látja, hogy a hétköznapi cselekvők főleg a napjainkban igazolásra már 

alig-alig szoruló kapitalizmussal szemben eszköztelenek. Egyéni perspektívájukból 

nem képesek a kapitalizmus működését átlátni és még kevésbé szembeszegülni vele: 

„amik hiányoznak a kritikához, azok az eszközök, a jelzőpontok, a formák […], az 

emberek meg vannak fosztva mind a harc eszközeitől, mind pedig attól a lehetőségtől, 

hogy a harc szükségességét közösen felismerjék (Boltanski 2008a: 30). 

6. Boltanski kimutatta, hogy noha a kritika és az igazolás egymással szimmetrikus 

viszonyban áll, és egyik sem létezhet a másik nélkül, a társadalom intézményei – 

elsősorban a megszilárdult jogrendszeren keresztül – nagymértékben az igazolást 

szolgálják, vagyis a fennálló rendet védelmezik (Boltanski 2008d). Ebből adódóan 

bármiféle radikális társadalomkritika megfogalmazása szükségszerűen szilárd falakba 

ütközik. Igencsak megalapozottnak kell lennie, és egyúttal komoly támogatottsággal is 

kell bírnia egy olyan kritikai törekvésnek, amely rést kíván ütni az intézmények 

(bíróságok, jogrendszer stb.) falán. Az intézményeknek a bizonytalanság 

megszüntetésében, a végeláthatatlan viták lezárásában játszott pozitív szerepét 

Boltanski nem vitatja (Boltanski 2009a: 116–117, 143), ugyanakkor megállapítja, 

hogy ezzel párhuzamosan vagy ezzel szemben képesek az emberek felett uralmat is 

gyakorolni. Az „egyszerű uralom” általában a diktatórikus berendezkedésű országok 

intézményeire jellemző, és a valóság általuk helyesnek, kívánatosnak tartott 

konstrukciójának sulykolását (és ha szükséges, erőszakkal történő megvédését) jelenti. 

Az uralom másik, szofisztikáltabbnak, rejtettebbnek is tekinthető formája – amelyre 

Bourdieu és Boltanski tulajdonképpen már a La production de l’idéologie dominante-

ban rámutatott – az „összetett uralom”, amely jellemző módon inkább a demokratikus 

kapitalista államokban fordul elő. Ennek lényege nem egyszerűen egy helyesnek vélt 

valóságkonstrukció védelmezése, hanem az a törekvés, hogy a hatalmon lévők saját 
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 Valójában itt is a bourdieu-i alapállás kerül megfogalmazásra, csak más szavakkal: a szociológus feladata 

annak igazolása, hogy a valóság másmilyen is lehet, mint amilyen, és hogy le kell leplezni az uralkodó osztály 

azon törekvését, hogy az aktuálisan fennálló és az ő érdekeinek kedvező társadalmi rendet az egyedül lehetséges 

és objektív valóságként láttassa és fogadtassa el mindenkivel.  
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világszemléletüket egyedül lehetségesként fogadtassák el. Ebben az esetben az érvelés 

arra az ideologikus feltételezésre épül, hogy az a mód, ahogyan az uralkodó osztály a 

világra tekint, egyáltalán nem is konstrukció, hanem maga az objektív valóság, hiszen 

azt a szakértelem és a tudomány (jellemzően a közgazdaság-tudomány) modern 

eszközeinek segítségével egyre pontosabban meg lehet ismerni. Az uralom e módozata 

tulajdonképpen kihúzza a kritika lába alól a talajt, hiszen az leggyakrabban az objektív 

valóság és a bírált konstrukció közötti ellentmondásokra igyekszik rámutatni. Ebben 

az esetben azonban a kritikai hangokat a tudománytalanság és a hozzá nem értés 

bélyegével viszonylag könnyű leszerelni, és az uralkodók számára is lehetővé válik, 

hogy uralmukat oly módon konzerválják, hogy magukat egyfajta altruista szerepben 

tüntetik fel, mint akik előrelátó módon pusztán a társadalom jobb alkalmazkodását 

hivatottak elősegíteni a megkerülhetetlen gazdasági és társadalmi 

törvényszerűségekkel szemben (Boltanski 2009a: 186–203). 

 

Az imént felvázolt hat pont közül az utolsó ötből az következik, hogy a hétköznapi cselekvők 

saját kompetenciáikra hagyatkozva nem képesek hatékony társadalomkritikát gyakorolni. 

Noha a cselekvő és a tudós közötti episztemológiai szakadék korántsem annyira 

áthidalhatatlan, mint Bourdieu-nél, Boltanskinak – főként az 1999-ben megjelent 

Kapitalizmus-könyv óta – be kellett látnia, hogy társadalmi víziók felvázolásában a 

szociológus szerepvállalása nélkülözhetetlen.
93

 

9.4. Ismét bourdieu-i utakon? 
 

A pályáját Bourdieu mellett kezdő és eleinte a mester nyomdokain haladó Boltanski idővel 

szükségesnek érezte, hogy a cselekvés azon aspektusait – nevezetesen a cselekvők közötti vita 

kialakulását és a megegyezés létrejöttét, továbbá a vitás helyzetekben hivatkozási alapot 

képező alapelveket – is tüzetes vizsgálat alá vonja, amelyek az 1970-es és az 1980-as években 

elsősorban Bourdieu és munkatársai nevével fémjelzett francia strukturalista szociológiát 

hidegen hagyták. 

Boltanski a bourdieu-i megközelítést annak szerinte túlságos determinizmusa miatt nem 

tekintette valódi cselekvéselméletnek, hiszen véleménye szerint bárminemű 

cselekvéselmélethez a cselekvők cselekvéseinek bizonyos fokú bizonytalanságára is szükség 
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 „[…] nehézzé válik annak a felfogásnak a fenntartása, amely élesen elválasztja a mindentudó kutatót az illúzió 
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14). 
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van, ugyanakkor a Thévenot-val közösen kidolgozott szociológiával kapcsolatban is pontosan 

látta, hogy mivel az a cselekvéseket csak vitahelyzetekben vizsgálja (márpedig az mindig csak 

rendkívüli helyzetnek tekinthető, hiszen egyrészt a viták állandósulását a vitatkozó felek 

pszichológiailag sem képesek elviselni, másrészt a fennálló helyzetet megerősítendő és a 

bizonytalan helyzetek tartós fennállását kiküszöbölendő az intézmények is folyamatosan latba 

vetik autoritásukat a viták lezárása érdekében), átfogó cselekvéselmélet megalapozására nem 

alkalmas. 

Míg a bourdieu-i szociológia a bizonytalanságok, esetlegességek kezelésével maradt – 

ha a szavak szintjén nem is, de a gyakorlatban mindenképpen – adós, addig a Boltanski-féle 

irányzat a kritikai helyzetekben szerzett tapasztalatait azáltal teszi nehezen kamatoztathatóvá, 

hogy a cselekvők társadalmi beágyazottságát, vagyis a társadalmi rétegződés iránt fogékony 

hagyományos szociológia számára esszenciális magyarázó változókat figyelmen kívül hagyja. 

Boltanskit a kritika szociológiája és a kritikai szociológia közötti elméleti kapcsolódási 

lehetőségek korvonalazása, amivel a Kapitalizmus-könyvben adós maradt, azóta is 

foglalkoztatja – a De la critique (2009a) című könyvében is tulajdonképpen ezt a lényegi 

kérdést vizsgálja. Ha ez a vállalkozás hosszabb távon sikerrel jár, az a szociológiának, s azon 

belül a kapitalizmuskritikának is új lendületet adhat. 

Noha a Boltanski-féle pragmatikus szociológa jelentős részben nem váltotta be a hozzá 

fűzött reményeket, vagyis nem bizonyult alkalmasnak arra, hogy az egyszerű cselekvők 

kritikai tevékenységéből hatékony társadalomkritikát lehessen kibontani, Boltanskiék 

vállalkozását összességében nem tekinthetjük sem eredménytelennek, sem fölöslegesnek, és 

végképp nem tanulságok nélkülinek.  

Egyrészt a De la justificationban a szerzők rámutattak arra, hogy a kritikának, valamint 

az emberek rangsorolásának több – jelen esetben hat – alaptípusa van, s ebből következik az 

is, hogy az igazoláselmélet már jó egy évtizeddel a Kapitalizmus-könyv megjelenése előtt 

implicit módon magában hordozta a kapitalizmus bírálatának lehetőségét, hiszen pontosan azt 

hangsúlyozza, hogy az emberek hierarchiába rendezéséhez nem csak a kereskedelmi érték 

vagy a jövedelmezőség, de ezektől teljesen eltérő elvek is alapul szolgálhatnak.  

Másrészt a De la justificationhoz végzett előtanulmányok Boltanskit arra késztették, 

hogy a bourdieu-i szociológia által tételezett episztemológiai szakadék áthidalhatatlanságát 

megkérdőjelezze. A cselekvők gyakorlati kritikai tevékenységének vizsgálata alapján 

Boltanski arra a következtetésre jutott, hogy az emberek korántsem abban a mértékben 

inkompetensek és reflexióra képtelenek, ahogyan azt Bourdieu szerinte feltételezte (ezzel 
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kapcsolatban lásd később a gyakorlatok szintje és a metapragmatikus szint közötti 

megkülönböztetés elméleti és gyakorlati jelentőségét).  

Végül a Le nouvel esprit du capitalisme, azon kívül, hogy a 20. század második felének 

Franciaországában zajló társadalmi és szakszervezeti mozgalmakkal kapcsolatban fontos 

adalékokkal szolgált, nemcsak az olvasó, de Boltanski figyelmét is ráirányította arra az 

elméleti kidolgozatlanságra, amely a könyvben a leíró és a normatív törekvések között 

fennáll. Ez az a mű, amelyben először érhető tetten Boltanski azon felismerése, hogy 

kizárólag az egyszerű cselekvők kritikai tevékenységének elemzését alapul véve nem 

lehetséges ütőképes társadalomkritikát kidolgozni, vagyis a társadalomtudós – nemritkán 

utópikus – víziói e célból egyértelműen nem nélkülözhetők. E felismerését egy 2008. január 

21-i szabadegyetemi előadásában is megosztja a hallgatósággal, és azt is elmondja, hogy a 

nevével fémjelzett kritika szociológiája ebből a szempontból kudarcot vallott.
94

 

Annak megítéléséhez, hogy a 2000-es évek elején Boltanski által képviselt kritikai 

felfogás mekkora részben táplálkozik a bourdieu-i korszakból, illetve mennyiben támaszkodik 

teljesen új elemekre, további elemzésre volna szükség, az azonban mindenképpen jól látható, 

hogy a bourdieu-i kritikai szociológiához való teljes visszatérésre több okból sincs lehetőség. 

Egyrészt a már közel nyolcvan éves Boltanski már korántsem az a lázadó ifjú tudós, 

aki annak idején az Actes számára merész cikkeket írt és ironikus szövegbuborékokat készített 

(Boltanski 2008a: 12). Boltanski pontosan látja, hogy a 60-as évek egészen kivételes időszak 

volt a francia társadalomtudósok számára: a kutatás körülményei a mából visszatekintve már-

már idillinek tűnnek, hiszen gyakorlatilag bármilyen kutatáshoz rendelkezésre állt a megfelelő 

anyagi forrás
95

 (2008c: 45–48, 79–95), és a társadalomtudományok művelői ekkortájt igazán 

„nyeregben érezhették magukat”: a társadalomtudományoknak lehetőségük volt arra, hogy a 
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 Lásd az első hangfájlt itt: http://seminaire.samizdat.net/Qu-est-ce-que-penser-a-gauche,228.html. 
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 Érdekes módon a tudományos termelés ideális körülményeinek meghatározásakor Boltanski tökéletesen 

szembemegy a bourdieu-i mezőelméletnek a tudományra vonatkozó megállapításaival: „A modern 

menedzsmenttechnikák ekkor még nem hatoltak be az egyetemi és kulturális világba. […] Sok helyütt voltak 

irányítás nélkül hagyott vagy elfelejtett szegletek, téli álmot alvó intézmények, amelyek forrásait kiaknázhattuk, a 

konkurenciát nem ismerő területek, perifériák, ahol megvethettük a lábunkat, és azt csinálhattunk, amit csak 

akartunk, tehát néha újat is. Semmi sem volt igazságos, legalábbis ha e kifejezést a meritokratikus értelmében 

használjuk. Semmi sem volt megfelelően kiértékelve. Ugyanazzal a fizetéssel egyesek életművet hoztak létre, 

mások pedig semmit. Ugyanazon források birtokában egyes kutatóműhelyek a lehetetlent is megkísérelték, míg 

mások csak alapjáraton dolgoztak. Ám pontosan ez a nemtörődömség, az irányítás e hanyagsága volt az, ami 

megteremtette a szabadság terének kialakulását, amelyben lehetővé vált új dolgok létrehozása. […] Az 

intézetekben […] mindenki azt csinálta, amit jónak látott. […] Ily módon tudtunk élni, túl tudtunk élni anélkül, 

hogy bárki ítéletet mondott volna rólunk, leszámítva azt a nem túl sok és nem túl szem előtt lévő embert, akiktől 

tényleg azt vártuk, hogy ítéletet mondjanak a munkánkról. […] Természetesen az egyetemi piac törvényei jelen 

voltak, és ezekről mi is tudtunk, de bizonyos áldozatok árán többé-kevésbé figyelmen kívül tudtuk őket hagyni. És 

ez ösztönzőleg hatott ránk” (Boltanski 2008c: 45–46). 
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szűk szakmai közegen kívül is kifejtsék hatásukat, és ily módon a köznyelvre és a 

közgondolkodásra is nagymértékben hatást gyakoroljanak. 

Másrészt nyilvánvaló (és ez bizonyos szempontból az előző bekezdésre is rímel), hogy 

a tudományos alapállású társadalomkritika társadalmi lehetőségei most (Franciaországban, 

Magyarországon pedig végképp) igen távol esnek a 60-as évek franciaországi lehetőségeitől, 

és ez a kapitalizmuskritikára fokozottan igaz. Maga Boltanski is úgy fogalmaz, hogy 

társadalmi mozgalmak hiányában „a kapitalizmusnak napjainkban már arra sincs szüksége, 

hogy igazolásmódokhoz folyamodjon” (Boltanski 2008a: 30). 

Harmadrészt, noha Boltanski számos ponton elismeri egykori mesterének 

munkásságát, sőt továbbra is a huszadik századi szociológia egyik legfontosabb alakjának 

tekinti, saját szociológusi identitásának formálódásában a Bourdieu-vel való szüntelen 

egyoldalú polemizálás olyannyira alapvető fontosságú volt, hogy nem kell attól tartanunk, két 

évtizednyi „különutasságot” követően ismét teljes mértékben a 90-es években közéleti 

szerepvállalásaival közismertté váló Pierre Bourdieu nyomdokába lép. 

Mégis úgy véljük, Boltanskinak mind a kritikai szociológiától való eltávolodása, mind 

pedig az ahhoz történő későbbi visszatérése fontos elemekkel szolgálhat annak megértésében, 

hogy kritikai és nem kritikai szociológia hogyan lehet képes egymást termékeny módon 

kiegészíteni, a társadalmi mobilizáció lehetőségei szempontjából egymás hiányosságaira 

kölcsönösen rávilágítani. 

10. A tudatos cselekvés lehetősége a bourdieu-i 

szociológiában 

 
Már láttuk, hogy az 1990-es évek közepe felé Bourdieu egyre aktívabb szerepet vállalt a 

politikai mezőben, és arra az álláspontra helyezkedett, hogy a világ általa károsnak vélt 

tendenciáin változtatni szükséges, az események nem folyhatnak tovább a korábbi 

medrükben. A 90-es évek elejére-közepére tehető „politikai fordulatot” Bourdieu 

leggyakrabban korábbi tudósi munkássága természetes meghosszabbításának tekintette, de 

tanítványai is komoly erőfeszítéseket tettek és tesznek annak érdekében, hogy a fordulatot 

minél kevésbé éles váltásként láttassák: a Propos sur le champ politique és az Interventions 

1961-2001 címet viselő könyvek is vélhetőleg ennek jegyében fogantak. Ugyanakkor egy 

helyen érdekes módon maga Bourdieu is éles határvonásról beszél: 

Magam is a semlegesség e hamis erkölcsiségének […] áldozata voltam. Távol tartottam magam attól – és 

ebben nem volt igazam –, hogy tudományos vizsgálataimból nyilvánvaló következtetéseket levonjak. Az 
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elismertség és a bizonyosság birtokában, amelyet az életkor kölcsönöz az embernek, valamint annak 

hatására, amit valódi politikai vészhelyzetnek látok, végül a politika területére kellett léptem (idézi Lahire 

2001: 15). 

Természetesen, ahogy azt már láttuk, Bourdieu közéleti szerepvállalásában elsődleges 

szerepet tölt be szociológusi identitása és a társadalommal kapcsolatos mindazon tudása, 

amelyre szociológusként közel negyven év alatt szert tett. Korábban is ugyanúgy tisztában 

volt azokkal az elnyomó és elleplező mechanizmusokkal, amelyek ellen a kilencvenes évek 

közepétől kezdve fellépést sürgetett, de – mint arról az iménti idézet is tanúskodik – valódi 

politikai-közéleti aktivizmusra csak a 90-es évek elején látta elérkezettnek az időt: 1990-ben 

létrehozza a Liber
96

 című könyvsorozatot, 1993-ban megjelenik a globális neoliberális-

neokonzervatív politika kárvallottjait megszólaltató La misère du monde, 1995-ben 

szolidaritást vállal a Gare de Lyon-i munkássztrájkkal, majd 1996-ban megalapítja a Raisons 

d’Agir könyvkiadót, 1998-ban pedig kiáll az École normale supérieure-t elfoglaló 

hajléktalanok mellett (Fáber 2007a). 

Bourdieu közéleti szerepvállalásának középpontjában azon erőfeszítése állt, hogy 

hangot adjon az elnyomottaknak, hogy az elnyomás tényét és annak az uralkodó osztályok 

tagjai általi – természetesen csak részben vagy egyáltalán nem tudatos – elkendőzését 

leleplezze, és hogy kollektív cselekvésre bírja mindazokat, akiknek ez elsődlegesen objektív 

érdeke lenne, de akik egyrészt az elleplező mechanizmusok, másrészt pedig saját habitusuk 

„determinisztikus része” miatt, annak „foglyaként” ezt a lehetőséget nem képesek felismerni 

és megragadni. 

A társadalmi mozgalmak vagy tágabban: a társadalmi változás lehetősége Bourdieu-

nél éppen azért problematikus, mert a habitus bourdieu-i fogalmában a determinizmus sokkal 

többet nyom a latban, mint az autonóm cselekvés lehetősége, vagyis az, amit „szabad 

akaratnak” nevezhetünk. Ez nem is annyira az elméletben, mint inkább a gyakorlatban – és 

nem annyira a tudományban, mint inkább a politikai mozgósítás, politikai célok kollektív 

megvalósítása szempontjából – okoz nehézséget, mégpedig elsősorban azért, mert ahhoz, 

hogy az embereket (akik addig erre nem voltak hajlamosak) a szociológus kollektív 

cselekvésre tudja bírni, komoly változtatásokat kell előidéznie addigi meglehetősen passziv 

viselkedésükben, és valahogyan rá kell őket bírnia arra, hogy korábbi, bevett gyakorlataikon – 

amit habitusuk is diktált nekik – változtassanak. 

De hogyan lehetséges mindez, amikor Bourdieu maga is számtalanszor hangsúlyozta, 

hogy az emberek leggyakrabban nem tudatosan és nem racionálisan cselekszenek, hogy a 

racionális gondolkodás és érvelés képessége, mint bármely más potenciális tőke, rendkívül 
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 A Liber cím szójáték, latinul könyvet jelent, egyúttal utal a szabadságra is. 
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egyenlőtlenül van elosztva a társadalomban. Hogyan lehet racionálisan érvelve meggyőzni 

embereket arról, hogy a neoliberális világrendnek köszönhetően még inkább az „elnyomás” és 

a „kizsákmányolás” áldozatai lesznek? Hogyan lehetséges mindez annak fényében, hogy 

korábban már rámutattunk, Bourdieu felfogásában az ágensek esetében habitusuk komoly 

visszatartó erővel bír abban az értelemben, hogy azonnal felhívja a figyelmüket arra, ha 

valami „nem nekik való”. 

A habitus nem pusztán a gyakorlatok generáló princípiuma, de egyfajta önvédelmi 

mechanizmusként is működik. Nem csak gyakorlatok, de bizonyos gyakorlatoktól való 

tartózkodás is következik belőle. Önvédelmi mechanizmusként megóvja az ágenseket a 

kudarcoktól, mégpedig azoktól, amelyeket akkor kellene elszenvedniük, ha abból a 

környezetből, amelyben habitusuk elsajátítása végbement, kilépnének, és amely környezet 

számukra emiatt – nagyrészt – problémamentesnek, magától értetődőnek (taken for granted) 

tekinthető.  

Hogyan lehetséges politikai önszerveződésre, folyamatos politikai aktivizmusra bírni 

olyan embereket, akik zömmel nem is érdeklődtek a politika iránt? A korábban általam már 

hivatkozott A közvélemény nem létezik című írásnak is ez az egyik központi mondanivalója: a 

társadalmi hierarchiában lefelé haladva az emberek a politikai vagy közéleti téttel bíró 

kérdésekben egyre nagyobb valószínűséggel érzik és nyilvánítják magukat inkompetensnek.  

Az ágensek tudatos, reflexív és racionális cselekvővé válásának lehetőségeit – 

mégpedig részben a bourdieu-i elméleti kereten belül, részben azon kívül – a következő, 

egyben utolsó alfejezetben fogjuk megvizsgálni. 

Korábban már részletesen és több pontban rámutattunk arra, hogy a bourdieu-i 

szociológiát deterministaként beállító bírálatok nagyrészt – bár nem teljes mértékben – 

megalapozatlanok. A determinizmus kérdését továbbgondolva a vádak többé vagy kevésbé 

explicit formában azt is felvetik, hogy a bourdieu-i szociológia keretei között a társadalmi 

változás nem megragadható, sőt, egy efféle szemlélet szükségszerűen a társadalmi stuktúrát és 

erőviszonyokat tartósítja. 

 A bírálatok gyakran hol a habitus állandóságát, változásra való képtelenségét, hol 

pedig az objektív társadalmi struktúrával való harmonikus viszonyát hangsúlyozzák, jóllehet 

ez utóbbinak ellentmond, hogy Bourdieu éppen első jelentősebb műveiben, amelyekben a 

fogalmat elemzésre használta, a habitus és a hexis inadekvát működését, megkésettségét 

mutatja be a változásban lévő társadalmi viszonyokhoz képest Algériában vagy Délnyugat-

Franciaországban (Bourdieu 2002b, 2003: 229-230). A habitus és az objektív körülmények 

egybecsengése, szinkronja gyakori eset, de a kettő között kialakuló disszonanciára is szép 
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számmal lehet példát hozni. A habitus tehetetleségi erejéből vagy inerciahatásából 

következően előfordulhat, hogy az egy adott mezőben végbemenő változásokat a habitus csak 

késve, töredékesen vagy egyáltalán nem tudja követni. Hasonlóképpen, az is előfordulhat, 

hogy egy ágens a külső körülmények és/vagy a belső késztetések hatására elhagyja azt a 

mezőt, amellyel saját habitusa és beállítódásai addig szinkronban voltak, és egy másikba lép 

át. Az „új” mező és a „régi” habitus kölcsönhatása komoly változások, konfliktusok forrása 

lehet. Végül pedig nyilválvaló, hogy senkinek a habitusa sincs „kőbe vésve”, a tapasztalatok 

hatására az ágensek folyamatosan felülvizsgálják saját habitusukat (Bourdieu 2003: 233-

234)
97

. 

 Ahogyan azt is fontos kiemelni, hogy a habitus sosem teljesen egyéges, koherens. 

Egymásnak ellentmondó elemeket, elvárásokat, késztetéseket és diszpozíciókat is 

tartalmazhat, amelyek az ágensekben gyakran feszültséget keltenek, s amennyiben 

ténylegesen hasadt habitusról van szó – mint például a pervenük vagy az első generációs 

értelmiségiek esetében –, frusztráció és szenvedés forrása is lehet (Bourdieu 2003: 230). Ezzel 

párhuzamosan viszont azt is érdemes megállapítani, hogy a hasadt habitus éppen a 

társadalomtudósok esetében segíti elő az elemző személet kialakulását, mivel minden 

társadalmi miliővel kapcsolatban biztosítja nem csak a külsődleges perspektíva lehetőségét, 

de az elemzési hajlandóságot is, mivel a hasadt habitus birtokosainak „nagyobb az esélyük 

arra, hogy tudatosítsák magukban mindazt, ami mások számára magától értetődő, mivel 

kénytelenek önmagukat figyelni és tudatosan korrigálni egy olyan habitus „ösztönös 

reakcióit” (premiers mouvements), amely a körülményekhez nem igazodó viselkedéseket 

generál (Bourdieu 2003: 234, kiemelés tőlem – F. Á.). 

A habitus azonban sajátos formában és különleges helyzetekben a politikai 

mobilizációban is szerephez juthat. A körülmények természetesen önmagukban nem 

elégségesek, a többlettudással és felvilágosító szándékkal felvértezett szociológus aktív 

szerepvállalására is szükség van. Ő az, aki képes lehet az ágensekkel elhitetni, hogy a valóság 

alakítható, és ő az, aki a sérelmeket felszínre hozva társadalmi folyamatokat (mozgalmakat) 

indíthat útjukra.  
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 A bourdieu-i szociológia nagyságának hangsúlyozása mellett Bernard Lahire a bourdieu-i habitusfogalom 

radikális kritikáját is megfogalmazza: azt állítja, hogy nincs értelme egységes, egydimenziós habitusról beszélni, 

mivel „azáltal, hogy a társadalmi világok sokféleségébe van belehelyezbe, minden (egyéni) test különféle, 

gyakran egymással is ellentmondó szocializációs elveknek van alávetve, amiket aztán magáévá tesz” (Lahire 

2001: 50). Lahire szerint ez abból adódik, hogy Bourdieu az alacsony differenciáltságú „tradicionálisabb” 

társadalmakkal kapcsolatban végzett korai etnológiai vizsgálataiból kibomló habitusfogalommal dolgozik, és azt 

a modern társadalmakra is érvényesnek tekinti (Lahire 2001: 43). 
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1997-ben, tehát már közéleti szerepvállalása idején jelent meg Bourdieu tollából a 

Méditations pascaliennes, amelyben saját szociológiájának filozófiai alapjait járja körül igen 

részletesen, és tőle szokatlan módon gyakran egyes szám első személyben fogalmaz. A 

személyes érintettség korábbi szociológiai műveiből sem hiányzott, hiszen szinte mindig őt 

magát személyesen is érintő téma elemzésére vállalkozott, legyen szó Béarnról (2002b), 

ízlésről és fogyasztási szokásokról (1979), közoktatásról (Bourdieu és Passeron 1970), az 

egyetemi szféráról (1984, 1987) vagy a tudomány világáról (2005). 

A Méditations pascaliennes mégis szokatlan vállalkozás, hiszen a 90-es évek végén 

Bourdieu már inkább rövidebb, a neoliberális kapitalizmus működését és szereplőit bíráló 

könyveket adott közre, mégpedig közérthető formában, nem kis részben a társadalmi 

mobilizáció szándékával. Ez a kötet tehát egyrészt az öncélú filozófia és a saját társadalmi 

beágyazottságukkal számolni képtelen filozófusok kritikáját nyújtja, másrészt visszatekintés 

és számvetés saját szociológiai kutatásaival, azok filozófiai alapjainak részletesebb kifejtését 

tartalmazza. Harmadrészt pedig, a könyvben itt-ott már tetten érhető, hogy gondolatai a 

társadalmi mozgósítás lehetőségének vizsgálata körül is forognak. Nem meglepő tehát, ha 

Bourdieu-t a filozófiai vagy antropológiai alapok a gyakorlati hasznosíthatóság szempontjából 

is érdeklik, és azokat a negatív társadalmi folyamatokkal is összekapcsolja. 

Az oktatáshoz való hozzáférés általánossá válása […] és a munkahely biztonságának hiánya az elégtelen 

igazodás helyzeteinek kialakulását valószínűsíti, amelyek feszültséget és frusztrációt generálnak. […] A 

jövőtlenség […] egyre általánosabb jelenség. De ott van a szimbolikus szféra relatív autonómiája is, 

amely minden körülmények között és főleg olyan körülmények között, amikor a várakozások és a 

lehetőségek nem igazodnak egymáshoz, mozgásteret biztosíthat a politikai cselekvés számára, amely a 

lehetőségek terének kitágítását célozza. Mivel főként a jövő többé-kevésbé ihletett vagy egzaltált 

performatív leírásával – prófécia, prognózis vagy jövendölés formájában – képes a várakozásokat és a 

reményeket manipulálni, a szimbolikus hatalom a várakozások és a lehetőségek kapcsolatában némi 

játékteret tud kialakítani [...] (Bourdieu 2003: 336-337, kiemelés tőlem – F. Á.).  

Ha visszagondolunk arra, hogy Bourdieu saját közéleti szerepvállalásának hátterében egy 

fontos életrajzi okot is említ, nevezetesen, hogy a 90-es évek elején szakmai kompetenciájával 

felvértezve, valamint elismertségére és az általa felhalmozott szimbolikus tőkékre 

támaszkodva bátran beléphetett a politika mezejébe, akkor joggal következtethetünk arra, 

hogy a fenti szövegrészben hivatkozott szimbolikus hatalom birtokosa nem lehet más, mint a 

társadalomtudós, vagyis végső soron saját maga. A tudósi mozgósításnak az ágensek 

habitusára kell irányulnia. A szimbolikus aktusok közül 

még a legnagyobb mértékben felforgatóknak is számolniuk kell a diszpozíciókkal, illetve azokkal a 

korlátokkal, amelyek közé e diszpozíciók az újító gondolatokat és tetteket kényszerítik, különben 

kudarcra lesznek ítélve. Valóban, csak akkor hozhatnak sikert, ha szimbolikus kioldómechanizmusként 

képesek az explicitté és nyilvánossá tétel révén megerősíteni vagy jóváhagyni a diffúz elégedetlenségeket 

és szenvedéseket, a társadalmilag elfogadott és többé-kevésbé zavaros vágyakat, vagyis ha képesek 

újraaktiválni olyan diszpozíciókat, amelyek korábbi bevésési aktusok révén a testbe beleivódtak 

(Bourdieu 2003: 337). 
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A sikeres mobilizáció tehát legalább három tényezőn múlik: a tudós legyen kellő szimbolikus 

hatalom birokában, az ágensek habitusában sikerüljön valamely régóta szunnyadó 

diszpozíciót újra aktiválni, és végül nem nélkülözhetők a megfelelő körülmények, amelyek a 

várakozásokat eloldozzák az objektív lehetőségektől, vagyis elrejtik az ágensek elől azt a 

tényt, hogy a kollektív cselekvés lehetősége alapvetően nem kecsegtet sikerrel. Vagyis 

paradox módon a bourdieu-i mobilizáció három kulcsa – ha Bourdieu-t pontosan értjük – a 

szimbolikus hatalom felhasználása egy „jó ügy” érdekében, illetve az ágensek szunnyadó 

diszpozícióinak felszínre segítése és hamis tudata. 

Michael Burawoy szerint – Raymond Aron és Alain Touraine mellett – Bourdieu is a 

közszociológiát művelő tudósok táborát gyarapította (Burawoy 2006: 58), hiszen a 

közszociológus legfontosabb célja, hogy „a láthatatlant láthatóvá, a magánjellegűt 

közérdekűvé tegye” (Burawoy 2006: 40). Michael Burawoyjal részben vitába szállva Hadas 

Miklós azt emeli ki, hogy tulajdonképpen minden szociológus feladata, hogy 

közszociológussá váljon, ami azt jelenti, hogy legalább három dimenzióban is jelentős 

tényezőként kell megjelennie: „Annak érdekében, hogy a szociológia teljesíthesse 

közszociológiai feladatait, kívánatos, hogy a szociológus minél több (határesetben 

mindhárom) dimenzióban expanzív stratégiát folytasson, vagyis lehetőleg magas tudományos 

presztízsre, jelentős nyilvánosságbéli súlyra, valamint aktív cselekvésirányultságra kell 

törekednie (Hadas 2006: 241). 

Ugyanakkor, amennyiben elfogadjuk a közszociológia Némedi Dénes (2006: 98-99) 

által hangsúlyozott központi tételét, miszerint a közszociológusnak mindenekelőtt a civil 

társadalommal kell szövetségre lépnie, a társadalmi problémákat a civil társadalom 

szemszögéből kell azonosítania, akkor ez némiképp felveti annak a lehetőségét, hogy 

Bourdieu talán mégsem felel meg teljesen a közszociológus Burawoy által felvázolt 

ideáltipikus képének. Bourdieu ugyanis a kollektív fellépés zálogát talán a civil szerveződések 

erejénél is inkább a nemzetközi értelmiségi hálózatok létrehozásában, az értelmiségiek 

kollektív és permanens nyomásgyakorlásában látta. A társadalmi valósággal kapcsolatos tudás 

termelése szempontjából mindig is „elitista”
98

 maradt, mivel – ahogyan azt korábban már 

részletesen is kifejtettük – mindig is hitt abban, hogy az autonóm tudományos mező az igaz 

tudás szisztematikus termelésének az egyetlen lehetséges módja. 

  

                                                 
98

 Az idézőjel arra utal, hogy ez esetben az elitizmust nem értékelő kitételként használjuk. Egyszerűen csak azt 

szeretnénk jelezi vele, hogy a tudásterelemés bottom-up módozatával szemben ő a top-down megközelítés 

mellett szállt síkra: úgy gondolta, az igaz tudás szisztematikus termelésének feladata a tudományos világra hárul, 

amelyet aztán a tudósok kötelessége a néppel, a civil társadalommal megosztani. 
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10.1. A cselekvővé válás elméleti lehetőségei és gyakorlati korlátai 
A habitusban szunnyadó diszpozíciók felélesztése mellett van azonban más lehetőség is a 

kollektív mozgósításra, amelynek elméleti kifejtése ugyanakkor Bourdieu-nél sajnos 

hasonlóan szűkszavú: a tudatos és racionális cselekvés lehetőségéről van itt szó. 

Jóllehet a kérdést Bourdieu legfeljebb csak elszórt utalásokban érinti, saját társadalmi 

helyzetünk tudatosulásának és a racionális vitának megvan – vagy inkább meglehetne – a 

helye a bourdieu-i elméleti keretben. Nem vitás, hogy Bourdieu mindenekelőtt az ágensek 

tudattalan és reflektáltalnak gyakorlataira helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor a bourdieu-i 

szociológia korántsem hagyja teljesen figyelmen kívül a tudatosulás és a reflexivitás 

pillanatait, amelyek lehetőséget biztosítanának a tudatos tervezésre és valamely problematikus 

helyzet racionális felmérésére, továbbá amelynek köszönhetően az ágensek valódi társadalmi 

cselekvőkké válhatnának. Ahogyan Bourdieu mondja: „senki sem születik saját gondolatai 

cselekvőjének, hanem azzá kell válnunk” (Bourdieu és Chartier 2010: 41). 

Noha a tudatos cselekvési stratégiák lehetőségére Bourdieu csak ritkán és igen 

szűkszavúan tér ki (lásd például Bourdieu 1980: 91, lábjegyzet), azok a bourdieu-i elméletben 

jelen vannak, sőt, a racionális vita lehetőségét Bourdieu-nél még az a Richard Jenkins is 

hangsúlyozza, aki Bourdieu-t egyébként a determinizmus vádjával illeti (Jenkins 1992: 77). 

Egy interjúrészletre utal, amelyben Loïc Wacquant Bourdieu-t többek között a tudatos döntés 

lehetőségeiről kérdezi (Wacquant 1989: 45). Bourdieu erre a kérdésre pozitív választ ad, és 

hangsúlyozza, hogy olyan válságos helyzetekben, amelyekben a mindennapi rutinok már nem 

nyújtanak eligazítást, ezeket fel kell függeszteni, mert már nem adnak lehetőséget a 

gyakorlatok becsatornázására, és helyüket a racionális döntéseknek kell átvenniük. 

Sőt, egyesek kimondottan olyan foglalkozást választanak maguknak, amelynek alapját 

ideális esetben a permanens racionális vita képezi: láthattuk, hogy az egyazon tudományos 

mező ágensei közötti vita lehetőségét csak a racionális érvek logikai láncolatba fűzése és az 

empirikus ellenőrzés tudja biztosítani. Ezzel szemben értelmetlen volna a tudományon kívül 

tevékenykedő ágenseket pusztán azért elmarasztalni, mert saját életüket nem vonják 

szüntelenül racionális elemzés alá. Nem szabad elfelejtenünk, hogy látszólag paradox módon 

magát a tudatos, reflexív és racionális gondolkodásra való hajlamot is az egyéni vagy 

osztályhabitus határozza meg, amely ugyanakkor maga is e reflexió tárgyává tehető, emellett 

a materiális feltételek közötti különbségek is figyelmet érdemelnek: a tudós számára – ideális 

esetben – saját hivatása megteremti azokat a körülményeket, amelyek lehetővé teszik 

számára, hogy szabad idejében (ez a szkhólé), amelyet hivatásának köszönhetően nem kell 



158 

 

saját létfenntartására fordítania, elméleti kérdések vizsgálatával foglalkozzon (Bourdieu 2002: 

186).  

Amennyiben a tömegek mozgósításának lehetőségét vizsgáljuk, Bourdieu szemére 

vethetjük, hogy éppen a társadalmi körülmények és feltételek megismerésének társadalmi 

feltételeit nem vizsgálta meg kellő alapossággal. Ugyanis éppen e megismerés késztetheti az 

ágenseket arra, hogy a (nem reflexív) gyakorlatok szintje fölé emelkedve valódi cselekvőkké, 

saját társadalmi sorsuk alakítóivá váljanak; annál is inkább, mivel éppen ő vetette Sartre 

szemére, hogy a gyakorlatok társadalmi feltételei felett nagyvonalúan elsiklott (Perreau 2011: 

256). 

Bourdieu természetesen tudatában van annak, hogy az „egyetemes emberi 

produktumok” létrejötte (legyen szó művészeti, tudományos vagy jogi produktumokról) 

bizonyos társadalmi és történeti körülményekhez kötött, és így azok, akik ilyen produktumok 

előállításával foglalkoz(hat)nak, kiváltságos helyzetben lévőnek tekinthetik magukat. 

Amennyiben „minden társadalmi ágenst olyannak képzelünk, mint amilyen a tudós” 

(Bourdieu 2002: 192), vagyis amennyiben nem számolunk a világhoz fűződő viszony elméleti 

és gyakorlati módozatai, az episztémé és a doxa közötti különbséggel (Bourdieu 1980: 61), 

ezzel egyrészt indokolatlanul magas elvárásokat támasztunk a tudományos mezőkön kívüli 

ágensekkel szemben, másrészt a társadalmi mobilizáció lehetőségeit is tévesen mérjük fel.  

A valósághoz való viszonyulás két eltérő módja közötti különbség figyelmen kívül 

hagyása és a tudósi megismerés univerzálisként – vagy akár elvárhatóként – tételezése, vagyis 

a társadalmi viszonyok és megismerési módok intellektualizálása nem ritkán a tudós 

etnocentrizmusából fakad (Bourdieu 1980: 59). Bourdieu szerint ez a tévedés a Saussure-féle 

strukturalista nyelvészet és a Lévi-Strauss-i strukturális antropológia esetében különösen 

szembeötlő. Míg Saussure alapvetően a kommunikáció médiumának nem az anyagi 

valóságában megfigyelhető parole-t (nyelvhasználatot), hanem az objektív viszonyok 

rendszereként megkonstruált langue-ot (a nyelvet) tekinti (Bourdieu 1980: 51), addig Lévi-

Strauss figyelmen kívül hagyja, hogy az általa megkonstruált logikai viszonyok úgy 

viszonyulnak a „gyakorlati” viszonyokhoz, mint a térkép által megjelenített tér a ténylegesen 

bejárt útvonalak összességéhez (Bourdieu 1980: 59). Ezek a megközelítések saját elméleti 

beállítottságukat alapul véve azt feltételezik, hogy az ágensek a tudományos módszerekhez 

hasonló elvontsággal ragadják meg a világot, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a 

mindennapi cselekvőket sem a nyelv, sem pedig a rokonsági kapcsolatok objektív struktúrája 

absztrakt formában nem foglalkoztaja. A társadalmi jelenségekkel foglalkozó tudósok 

gyakran nem számolnak azzal, hogy a társadalmi világgal kapcsolatos sajátos – totalizáló, 
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objektiváló és elvont – perspektívájukat, a jelenségek öncélú vizsgálatát kiváltságos 

társadalmi helyzetük teszi lehetővé. 

Bourdieu tehát a reflexió képességét egy adott korhoz vagy konkrét társadalmi 

feltételekhez köti. Ha ezt a kérdést a magunk sajátos témája, vagyis a cselekvés és az ágensek 

mobilizálásának lehetősége szempontjából értelmezzük, akkor arra a következtetésre 

juthatunk, hogy amenyiben Bourdieu a neoliberális politikával szemben tömegeket kíván 

mozgósítani, akkor ehhez olyan speciális körülményeket kell teremtenie, amelyekben az ő 

tudományos alapokon álló kapitalizmusbírálata az ágensek számára befogadhatóvá válik. 

Fontos kérdés, hogy vajon a körülmények megváltoztatása helyett milyen lehetőség 

nyílik arra, hogy saját helyzetük átértékelésével maguk az ágensek váljanak cselekvőkké.  

Láttuk, hogy a racionális cselekvés lehetősége bár jelen van a bourdieu-i elméletben, de 

csak marginális szerepet kap. Az elméletből elsősorban azon társadalmi feltételek elemzését 

hiányolhatjuk, amelyek a társadalmi világhoz fűződő tudatos, racionális, reflexív viszony 

kialakulását lehetővé tennék. Amennyiben ezt az elemzést Bourdieu elvégezte volna, 

könnyebben megérthetnénk, pontosan mi késztette őt arra, hogy az ágenseket cselekvővé 

válásra és a gyakorlatok szintjének meghaladására buzdítsa – mégpedig annak érdekében, 

hogy fel tudják venni a harcot azzal a neoliberális politikával, amelynek ők maguk is 

áldozatai.  

Noha a gyakorlatok bourdieu-i elmélete csak marginális szerepet szán a reflektált és 

racionális cselekvéseknek, mégis, a tudatos cselekvés felé történő elmozdulás lehetőségével 

kapcsolatban gyakran kiemeli: amennyiben az ágensek tisztába kerülnek a saját 

gyakorlataikra nehezedő meghatározó vagy kényszerítő belső (habitus) vagy külső 

tényezőkkel (objektív lehetőségek és esélyek), ezzel már megtették az első lépést afelé, hogy 

a gyakorlataikat irányító tehetetlenségi erő hatását gyengíteni tudják.  

A felvilágosító szerep itt egyértelműen a tudósra hárul, kérdés azonban, hogy vajon a 

tudósok és az egyszerű cselekvők (ágensek) között a bourdieu-i szociológia által tételezett 

episztemológiai szakadékot miféle felvilágosító munkával lehetne hatékonyan áthidalni. Nem 

kétséges, hogy a Bourdieu által életre hívott, tömör és a közérthetőség igényével 

megfogalmazott társadalomtudományi művekből álló könyvsorozat éppen ezt a célt szolgálta, 

azonban a tudós skolasztikus habitusa és a felvilágosítandó ágensek habitusában, hexisében 

legyökerezett gyakorlati cselekvési orientáltság közötti távolság kapcsán Bourdieu többször is 

nyilvánvalóvá tette, hogy az ágensek gondolkodása általában testi gondolkodást jelent, 

ahogyan az uralom is testivé válva tud a leghatékonyabban érvényesülni (Bourdieu és 

Eagleton 1992: 115). Ha ez így van, joggal merül fel a kérdés, hogy vajon az ágensek 
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felvilágosítását, gyakorlataik tudatos szintre emelését nem lenne-e érdemes valóban a testből 

kiindulva megkísérelni. 

10.2. A cselekvővé válás lehetősége a bourdieu-i elméleti keretben: a 

reflexió testi formája 
 

Korábban már hipotézisszerűen felvetettük, hogy Bourdieu cselekvőfelfogása szokatlan 

változási irányt mutat: míg a tradicionális társadalmak kabil cselekvői esetében virtuozitást, 

kreatív helyzetértelmezést, a helyzet interszubjektív meghatározásának képességét feltételezi, 

addig a modern társadalmak ágensei esetében efféle kompetenciákat már nem feltételez. A 

cselekvővé válás lehetőségének teoretikus megragadására tehát a jelenleginél nagyobb 

lehetőséget adna az, ha a politikai mobilizáció esetében a „kabil paradigmára” 

támaszkodnánk, vagyis – és ennek szokatlan jellegét nem győzzük hangsúlyozni – 

amennyiben Bourdieu tradicionális emberképéből indulnánk ki. 

 Egy másik irány azonban a „posztkabil paradigma” emberképéből kiindulva is nyitva 

áll előttünk. A faciális feedback jelenségét pszichológusok évtizedek óta vizsgálják. Az 

eredetileg valószínűleg Charles Darwintól származó megállapítás azt hangsúlyozza, hogy az 

érzelmek és a testi reakciók viszonya nem egyirányú: nem csak érzelmeink hatnak testünkre, 

de a testet ért vagy a testből kiinduló ingerek is visszahatnak az érzelmekre. A kísérletekkel is 

alátámasztott elmélet szerint, ha mosolygunk, ez pozitív hatást gyakorol kedélyállapotunkra, 

mégpedig függetlenül attól, hogy mosolyunk spontán vagy akaratlagos, sőt, bizonyos 

esetekben a faciális feedback hatása az empatikus viselkedést is elősegíti (Andréasson 2010).  

 A faciális feedback elméletéből és gyakorlatából azt az óvatos következtetést 

vonhatjuk le, hogy amennyiben a bourdieu-i ágensek viselkedése nagymértékben testi formát 

ölt (hexis), annak megváltoztatása is talán nem elsősorban a tudatokon, hanem a testen 

keresztül lesz lehetséges. Ebben az értelemben a valamilyen kudarc miatt elkedvetlenedett 

embernek adott tanács is több, mint első hallásra gondolnánk. A „Fel a fejjel!” felszólítás, ha 

komolyan veszik, képes lehet a testen keresztül pozitív változást előidézni. A felszegett fej, 

kiegyenesített törzs nem csak a kívülálló szemlélőkben, de magában az érintettben is a 

tettrekészség érzetét kelti. 

 Ezt a feltételezést támasztja alá Michal Pagis (2009) is, aki az önreflexió diszkurzív 

formájával szemben a reflexivitás testi formájának lehetőségeit vizsgálja, mégpedig a 

meditáció egy gyakorlatán, a Vipassana-meditáción keresztül. A reflexió nyelv által 

közvetített formái közé tartozik a könyvolvasás, a naplóírás vagy a másokkal folytatott 

beszélgetés. Ennek hátterében azonban – az idegtudományok tanúsága szerint – az áll, hogy 
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testünk a világból érkező elsődleges fizikai, képi vagy hangingerekre másodfokú érzetekkel – 

fájdalom, viszketés, hányinger, szédülés, izomösszehúzódás, a szívverés ritmusának 

megváltozása stb. – reagál. Az elsődleges ingerekkel szemben a másodfokú érzetek jelentést 

hordoznak a cselekvő számára a külvilághoz fűződő viszonyával kapcsolatban. A Pagis által 

leírt Vipassana-gyakorlat segít a test érzékelésére fókuszálni, a meditációt végző személy a 

gyakorlat során gondolatban végighalad saját testén, és tudatosítja magában, hogy az adott 

területen érez-e viszketést, fájdalmat, izomösszehúzódást, szívdobogást stb. Ekkor a 

meditációt végző személy testi reflexiója másodfokúvá válik, vagyis elkezdi érzékelni azt, 

ahogyan a teste érzékeli a külvilágot (2009: 279).  

Tanulmányában Pagis egy harmincas éveiben járó amerikai fiatalember, Peter 

beszámolóját írja le a gyakorlatokkal kapcsolatban, akinek az a problémája, hogy francia 

diákok láttán szorongani kezd, mert úgy érzi, lenézik őt. Azáltal, hogy a francia diákokkal 

való találkozásakor Peter megfigyelte saját testi tüneteit, majd a tréningen ezt szavak 

formájában is megfogalmazta, közelebb került a probléma meghatározásához és 

megértéséhez, s eközben saját testi reakcióin keresztül nem egyszerűen saját magáról, de az őt 

körülvevő társadalmi valóságról, a másokkal folytatott (bármilyen kezdetleges) interakcióiról 

is információt szerzett. 

A reflexivitás e verbális szakaszát azonban ismét a test felé fordulás szakasza követte, 

melynek folyamán Peter a félelemérzet helyett a meditáció során tanultakat próbálta meg 

hasznosítani: az elsajátított relaxációs gyakorlatokkal sikerüt heves testi reakcióit 

csillapítania, szívverését lelassítania. Jóllehet a teoretikus utolsó fázisról Pagis már csak 

röviden tesz említést, ezért csak erős hipotézisként fogalmazhatjuk meg, hogy valószínűleg 

amikor Peter legközelebb ismét francia diákokkal találkozott, testi reakciói már korántsem 

voltak olyan hevesek, mint korábban, ami végül a francia diákokkal kapcsolatos attitűdjének 

pozitív irányba történő elmozdulását is eredményezhette.  

A reflexió testi formája a pszichológiai-pszichiátriai gyakorlatban is fontos szerephez 

jut. Bánki György pszichiáter arra hívja fel a figyelmet, hogy a terápiás folyamatban a 

terapeuta számára nem csak a terápiában részt vevő által elmondottak hordoznak fontos 

információkat, de a pszichés probléma gyökerét illetően az is árulkodó lehet, ha a páciens 

viselkedése hatására maga a terapeuta kényelmetlenül érzi magát: „Maguk a terapeuták is 

diagnosztikus eszközként tekintenek a saját szokatlan érzéseikre, mivel ezek gyakran 

hamarabb árulják el, milyen típusú problémával fordult hozzájuk az illető, mint ahogyan az 

bármilyen történetből korán kibontakozhatna” (Bánki 2016: 295). A megismerés tehát a testi 
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reakciók által közvetített módon, azok utólagos intellektuális mérlegelésén, feldolgozásán 

keresztül zajlik. 

Korábban már láttuk, hogy Bourdieu a racionális döntéselmélet emberképét tévesnek 

és talán nem túlzás, ha megállapítjuk, veszélyesnek is tekintette, mivel az szükségszerűen a 

cselekvőket teszi felelőssé saját döntéseik következményeiért, holott a strukturális 

kényszerek, a különböző tőkefajtákkal való ellátottság stb. azokat nagymértékben 

befolyásolja. Különben is: nem elég, hogy a cselekvők általában nem költséghaszon-elemzést 

követően hozzák meg döntéseiket, de a hiányos informáltság okán akkor sem tudnának 

racionális döntést hozni, ha egyébként erre habitusuk hajlamossá tenné őket. Röviden: a külső 

körülmények akkor sem kedveznek a racionális döntésnek, ha a belső dispozíciók ennek 

egyébként nem szabnak gátat. 

 Fontos azonban, hogy a bourdieu-i elmélet nem tagadja a racionális mérlegelés 

lehetőségét, pusztán csak arra tesz kísérletet, hogy azt a cselekvés egyéb módozatai mellett a 

maga helyén kezelje, s a cselekvéseket összességükben nem racionálisnak, hanem 

(meg)érthetőnek tekinti (1980: 79).  

A (tudatos, mérlegelő) cselekvésekkel szemben a gyakorlatok iránti határozott 

fogékonyság azonban éppen az ágensek cselekvővé válásának esélyét csökkenti, ami 

egyébként a társadalmi mobilizáció egyik lehetősége volna. Láttuk, hogy a racionális 

döntések elméletének címzett kritikájában Bourdieu nem azt állítja, hogy a racionális 

cselekvés eleve lehetetlen vagy értelmetlen volna, hanem csak annyit állapít meg, hogy 

legfőképpen kivételes körülmények között nyílik rá alkalom. Hogy e körülmények mit 

jelentenek, arról viszont Bourdieu nagyon szűkszavúan nyilatkozik. A cselekvés 

kényszereinek felismerése mellett ehhez még az is szükségeltetik, hogy a maguktól 

értetődések megkérdőjeleződjenek. 

Mivel a maguktól értetődések már nem képesek a cselekvők gyakorlatait orientálni, a 

cselekvést más szintre kell áthelyezni: 

A mindennapi életről való tudásom érvényességét önmagam és mások is természetesnek vesszük 

mindaddig, amíg ellentétes hatás nem jelentkezik, azaz addig a pillanatig, amíg olyan kérdés nem merül 

fel, amelyet nem lehet segítségével megoldani. Amíg tudásom megnyugtatóan működik, általában kész 

vagyok kételyeimet felfüggeszteni. […] Amíg a mindennapi élet rutin-valósága szét nincs rombolva, 

addig problémamentesnek tűnik” (Berger-Luckmann: 1998: 67, 44). 

A bourdieu-i szociológia által tételezett episztemológiai szakadék felszámolása és egy valódi 

cselekvéselmélet kidolgozása érdekében Boltanski az ágens egydimenziós bourdieu-i 

szemléletét kétdimenzióssá alakítja, és az egyszerű cselekvők reflexiós képességét is 

figyelembe véve a cselekvéseket pragmatikus és metapragmatikus jellegűekre bontja ketté. 
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10.3. A cselekvővé válás lehetősége a bourdieu-i elméleti kereten kívül: a 

cselekvés gyarkorlati és metapragmatikus szintjének 

megkülönböztetése 

10.3.1. A cselekvés gyakorlati szintje 

 

A cselekvővé válás – immanens – lehetőségére hívja fel a figyelmet Luc Boltanski, amikor a 

cselekvések két szintje, a gyakorlatok szintje és a metapragmatikus szint között különbséget 

tesz. Ez a megközelítés a cselekvővé válás lehetőségét nem a gyakorlatok bourdieu-i 

elméletétén, vagyis az adott társadalmi pozíció és habitus által többé-kevésbé szűkre szabott 

keretek között, hanem azokon kívül gondolja el. 

 A distinkció azt feltételezi, hogy a gyakorlat szintjén a cselekvések a gyakorlatok 

bourdieu-i elméletének megfelelően mennek végbe. Ágensek (vagy cselekvők) egy csoportja 

többé-kevésbé tudattalan módon együttműködik egy többé-kevésbé implicit cél elérése 

érdekében. Ebben nem csak külső támpontok (anyagi vagy szimbolikus eszközök), de egy 

belső iránytű (a habitus) is a segítségükre van. Anélkül, hogy a közösen végzett gyakorlatok 

végzésében valamilyen explicit megállapodáshoz vagy tudatosan elsajátított szabályhoz 

igazodnának, azok mégis összehangoltan mennek végbe. 

A gyakorlatok szintjén a koordinációban a nyelv csak igen korlátozott szerepet játszik, 

az események a megszokott – és elvárt – mederben zajlanak. A megértést nem akadályozza, 

hogy a nyelvhasználat kontextushoz kötött, indexikus („Add ide azt a valamit!” stb.), ahogyan 

a dolgok elnevezése körül sem alakul ki definíciós vita, és azt sem veti fel senki, hogy vajon 

egy konkrét tárgy megfelel-e a kollektív mentális konstrukció szintjén létező típusnak.  

A döntően jelenre orientált gyakorlatokat az eljárások potenciális sokfélesége iránti 

tolerancia jellemzi: jóllehet az ágensek látják, hogy bizonyos dolgokat máshogyan is el lehet 

végezni, mint ahogyan ők teszik (például egy ház kifestésénél nem csak ecsetet, de 

festőhengert is lehet használni), a módozatok közötti eltéréseket egészen addig nem teszik 

szóvá, amíg a közös cél megvalósítását azok nem veszélyeztetik. 

A tolerancia mellett a reflexivitás alacsony szintje is e helyzet sajátja. Az ágensek 

alapvetően hatékonyan és az adott szituációba belefeledkezve végzik feladatukat, egyikük 

sem tekint „kívülről” vagy „felülről” a tevékenységvégzésre, ahogyan az sem játszik fontos 

szempontot, hogy mindenki a saját képességeinek megfelelően dolgozik-e vagy egyenlő 

mértékben veszi-e ki a részét az elvégzett munkából. A teljesítmények értékelésére, 

összevetésére egészen addig nem kerül sor, amíg fel nem merül egy a gyakorlatokat 

megakasztó jelentős probléma.  
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A gyakorlatok szintjén az ágensek félreteszik esetleges nézeteltéréseiket, ahogyan az 

adott tevékenység meghatározásával, hatékonyabbá tételével vagy bírálatával sem 

foglalkoznak. Hacsak nem elengedhetetlenül szükgéses, egy kőművesbrigád nem kezd vitába 

azt illetően, hogy tevékenységük vajon megfelel-e a kőművesség bevett meghatározásának. A 

hatékony tevékenységvégzés érdekében a problémákat a szőnyeg alá söprik vagy 

megvitatásukat későbbre halasztják. 

Bár Boltanski szerint a cselekvés gyakorlati formája minden társadalomban 

megtalálható, a tradicionális társadalmakban dominánsabb szerephez jut, mint a modernekben 

(Boltanski 2008b: 83). A gyakorlati cselekvés önmagában két okból sem elegendő: egyrészt a 

cselekvések számára keretet jelentő támpontok kialakítása nem mindig megy végbe spontán 

módon, gyakran annak reflexív megvitatására is szükség van; másrészt a tevékenységvégzés 

különböző lehetséges módozataival kapcsolatos tolerancia csak egy bizonyos 

toleranciaküszöb eléréséig érvényes: nagyfokú eltérés vagy probléma esetén (például ledől a 

felépített házfal) az érintettek vitába bocsátkoznak egymással azt illetően, hogy ki a hibás, ki 

milyen mértékben segíti vagy hátráltatja a közös tevékenységet, és hogy a kitűzött feladatot 

hogyan is lenne célravezető elvégezni. 

 

10.3.2. A cselekvés metapragmatikus szintje 

 

 

A tudatosulás pillanatát és az ágensek (cselekvők) figyelmének összpontosulását a 

megoldandó problémára Luc Boltanski a „metapragmatikus szint” terminusában ragadja meg, 

amelyre a reflexivitás szintjének megemelkedése jellemző. Az ágensek figyelme a közösen 

végzett tevékenységről abszraktabb kérdések, vagyis a tevékenység végzésének körülményei, 

módjai felé terelődik, az érintettek pedig elkezdik keresni a választ arra a kérdésre, hogy az, 

ami (velük) történik, vagy amit éppen csinálnak, hogyan minősíthető (Boltanski 2009a: 107). 

Erre azért kerül sor, mert a tevékenység végzése közben valamilyen, a toleranciaküszöböt 

elérő és a cselekvés addigi menetét megakasztó probléma merült fel. 

 Boltanski itt egy oktatókból álló és pályázatokat elbíráló bizottság munkájának 

példájára hivatkozik. A bizottság tagjai igyekeznek csekély energiabefektetéssel elvégezni a 

feladatot, kerülik a konfliktust a kollégákkal. A munka végzése közben azonban az egyik 

résztvevő szólásra emelkedik, és komoly hangon megkérdezi, hogy vajon minden pályázat 

azonos elbírálás alá esik-e. Ilyenkor további kérdések is felmerülhetnek: Milyen eljárásokat is 

követünk tulajdonképpen? Melyek az értékelés szempontjai? A különböző szempontok 
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milyen súllyal esnek latba? Vajon a konkrét bírálóbizottság tényleg megfelel-e a róla 

kialakított absztrakt képnek és elvárásnak? 

 Ahhoz, hogy a munka tovább folytatódhasson, ezekre a kérdésekre közös választ kell 

találni, jóllehet korábban, a tevékenységvégzés gyakorlati szintjén ennek senki sem érezte 

szükségét. Természetesen a metapragmatikus szintre való felemelkedés megakasztja a 

cselekvést, mégis lehetőséget biztosít arra, hogy a kérdések megválaszolását követően az 

események visszatérjenek a korábbi (vagy attól némileg eltérő) mederbe. Amennyiben 

ellenséges szándékú, úgy a bírálat a közös cselekvés megakasztását, értelmének 

megkérdőjelezését is célozhatja. De javító szándékú is lehet, ekkor a kritika hosszabb távon a 

tevékenység végzésének még hatékonyabbá vagy igazságosabbá tételére irányul.
99

 

A kritika – és a metapragmatikus szintre történő felemelkedés – képességét Boltanski 

univerzális antropológiai vonásnak tekinti, azonban (vagy éppen ezért) sem azt nem vizsgálja, 

hogy milyen (társadalmi) feltételei vannak a kritika kialakulásának, sem pedig azt, hogy kik 

azok, akik hajlamosabbak kritikát megfogalmazni, kik azok, akiket sajátos kompetenciáik 

vagy lehetőségeik erre képessé tesznek.  

Bizonyos értelemben Boltanski az ágensek/cselekvők azon kritikai és reflexív 

képességeit konceptualizálja, amelyeknek Bourdieu nem szentelt külön figyelmet, jóllehet 

nem vonta kétségbe, hogy kritikus pillanatokban szerephez juthatnak. Márpedig, amennyiben 

Bourdieu azt a célt tűzte maga elég, hogy a legelesettebbek érdekeit szóvivőként felkarolja, 

őket pedig a saját érdekeik képviseletére mozgósítsa, akkor fontos lett volna megértenie azt, 

hogy ez a mozgósítás hogyan lehetséges a habitusok talaján állva, amelyek az ágensek 

gyakorlatait hajlamosak az objektív körülményekhez és lehetőségekhez hozzáigazítani, ily 

módon pedig távol tartani az ágenseket azoktól a helyzetektől, amelyeket ők maguk „nem 

nekünk valókként” azonosítanak. 

 

Konklúzió 

 

                                                 
99

 A valóságban azonban nehéz a két forgatókönyvet élesen elválasztani egymástól. Egy kormány valamely 

intézkedése ellen tüntetők motivációi igen eltérőek lehetnek. A tömegben lehetnek olyanok, akik az adott 

intézkedés visszavonásával is megelégszenek, míg mások csak a kormány lemondását tekintik elfogadhatónak. 

Megint mások esetleg menet közben változtatják meg álláspontjukat, a tüntetés folyamán radikalizálódnak vagy 

a tüntetés negatív következményei (erőszak kialakulása) hatására mérsékeltebbekké válnak, és a radikális kritikát 

reformista kritikával váltják fel. 
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Az 1990-es évek elején úgy tűnt, Bourdieu nem elégszik meg az általa a korábbi évtizedekben 

felhalmozott hatalmas mennyiségű tudományos tőkével, hanem fokozódó közéleti 

szerepvállalásával a társadalmi folyamatokra is hatást kíván gyakorolni. Egyes bírálói 

egyenesen „két Bourdieu-ről” beszéltek, ezzel a korábbi „tudós” és a későbbi „politizáló” 

Bourdieu éles elválasztására és egy olyan biográfiai fordulatra utalva, amelyet többen 

meghasonlásként értelmeztek. 

A Bourdieu közéleti tevékenységét bíráló pályatársak nagy része ebben a kérdésben 

kevésbé radikális álláspontra helyezkedik, de közülük is sokan látják úgy, hogy Bourdieu 

„tudományos” és „politikai” tevékenysége nincs egymással összhangban, hiszen – mondják – 

determinisztikus társadalomfelfogásból és az újításra képes cselekvők helyett tételezett, 

passzivitásra kárhoztatott ágensekből kiindulva tömegek demokratikus politikai 

mozgósítására nem sok esély van, vagyis – sugallják – egy efféle szerepvállalás Bourdieu 

esetében nem csak, hogy nem állhat tudományos alapokon, de már önmagában is rendkívül 

nehezen elképzelhető. 

Kétségtelen tény, hogy Bourdieu a 90-es évek elejétől kezdve a francia nyilvános 

térben egyre nagyobb mértékben volt jelen, mégis írásunkban amellett érveltünk, hogy az 

egyébként némiképp önkényesen szétválasztott két életszakasz közé nem húzható éles 

határvonal abban az értelemben, hogy Bourdieu közéleti szerepvállalása nagyrészt korábbi 

tudományos tevékenységéből, elemzéseiből is kibontható, bár kétségtelen, hogy új, talán azt is 

mondhatjuk, a korábbiak fényében némiképp váratlan elemekkel, fogalmakkal is bővül, és a 

társadalomkritikai felvetések is egyre gyakrabban irányulnak konkrét személyekre – 

újságírókra, filozófusokra, pályatársakra és konkurensekre. 

A közéleti szerepvállalás kezdeteinek körvonalazását követően arra a 

tudományelméleti kérdésre kerestük a választ, hogy tudományosan megalapozott-e és 

tudósként igazolható-e, jogos-e az a tudósi szerepfelfogás, amelyet Bourdieu a „politikai 

fordulatot” követően „magáévá tesz”. Láttuk, hogy a realista tudományfelfogás ezt elviekben 

lehetővé teszi, mivel Bourdieu „konstruktivista strukturalizmusával” összhangban a tudomány 

által feltárt szabályszerűségek, „törvények” a valóságban is fellelhetők. Az emberek életét hol 

megkönnyítő, hol megkeserítő – rejtett – társadalmi mechanizmusok nem pusztán az elemzés 

célját szolgáló tudományos konstrukciók. A habitus, a mező, a tőke mind-mind a valóságban 

is léteznek, és valós, gyakran kényszerítő hatást gyakorolnak a társadalmi folyamatokra.  

Ami a társadalmi folyamatokba történő tudósi beavatkozás jogosságát illeti, ebben a 

kérdésben Bourdieu gyakran hasonlatokkal él. Szociológiai tevékenységét – többek között – a 

meteorológuséhoz hasonlítja: ha látja, hogy lavina közeleg, nem teheti meg, hogy az 
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érintetteket erre nem figyelmezteti. Márpedig Bourdieu felfogásában a neoliberális 

társadalom- és gazdaságpolitika efféle lavinához hasonlatos, ami sokakat temet maga alá, és 

végső soron a társadalom integráltságát veszélyezteti. A szenvedő és széthulló társadalom 

perspektívája pedig elég okot kell, hogy szolgáltasson minden értelmiséginek, hogy szavát 

felemelje. Ezt a megközelítést erősíti meg Erőss Gábor is, aki Bourdieu Előadások a 

televízióról című könyvével kapcsolatban megállapítja, hogy az autonóm mezők széthullását 

Bourdieu egy globálisan káros és veszélyes folyamat kiindulópontjának tekinti:  

a kereskedelmi logikának alárendelődött televízió veszélyezteti az újságírás, s általában minden más 

kulturális termelési mező autonómiáját; végső soron a demokráciát is. Sőt: a világbékét. A bevezetésben 

is egy olyan példát taglal, amely szerint nemrég a média kis híján háborúba sodorta Görögországot és 

Törökországot (Erőss 2015: 63 – kiemelés az eredetiben). 

A káros társadalmi folyamatok azonosításához, illetve a politikai szereplők hamis 

diskurzusainak leleplezéséhez Bourdieu tudományos eszközkészletet mozgósít, és ezt többek 

között azért teheti meg, mert felfogásában a tudomány nem egy megismerési forma a sok 

közül, hanem az egyetlen, amely hosszú távon és ideális körülmények között univerzálisan 

igaz – vagyis létrejöttének kontextusától elszakítható – tudást hoz létre. Az autonóm 

tudományos mező sajátos működési módja képes a logikai koherencia és az empirikus 

ellenőrzés kritériumainak érvényt szerezni. Nagyrészt ebből táplálkozik Bourdieu azon 

meggyőződése, hogy a tudós a társadalmi világgal kapcsolatban pontosabb és megbízhatóbb 

tudással rendelkezik, mint az egyszerű cselekvő, aki ebben az elméleti konstrukcióban 

tudattalanul haszonmaximalizálásra, tőkefelhalmozásra törekvő ágensként jelenik meg. Ebben 

az elméleti konstrukcióban tudós és ágens között episztemológiai szakadék húzódik, bár a 

társadalmi világ szcientista szellemű átalakítása sem kívánatos. A bourdieu-i értelemben vett 

szociológia feladata a rejtett társadalmi mechanizmusok feltárása, amelynek révén e 

mechanizmusokon változtatni lehet.  

Ahhoz, hogy beavatkozásról beszélhessünk a társadalmi folyamatokba, azt is tudnunk 

kell, hogy a Bourdieu-vel szemben gyakran hangoztatott determinizmusvádnak van-e alapja. 

Elemzésünkben kiemeltük, hogy jóllehet a bourdieu-i elméleti keret nem teszi könnyűvé a – 

reflektált, racionális – cselekvés elgondolását, értelmezését, de annak lehetőségét nem is 

vonja kétségbe. Kétségtelen, hogy a saját habitusa által részben gúzsba kötött ágens sem 

ideális kiindulópont a társadalmi cselekvővé váláshoz, de több különböző irányból érvelünk 

amellett, hogy Bourdieu esetében determinisztikus társadalomfelfogásról mégsem 

beszélhetünk. A determinisztikus elméleti keret értelmetlenné tenné az ágensek 

mobilizálására tett tudósi vagy értelmiségi erőfeszítéseket. A Bourdieu-t társadalmi 

deterministának tekintő elemzések gyakran túlzóak, egyoldalúak, és nem veszik figyelembe 
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az elmélet azon elemeit, amelyek éppen a determinizmus lehetőségét csökkentik vagy éppen a 

társadalmi erőviszonyok újratermelődése ellen nyújtanak eszközöket. 

A mezők autonómiájának védelme a bourdieu-i tudományos és közéleti törekvések 

magját jelenti. Ez a törekvés azonban se nem öncélú, se nem tisztán humanisztikus indíttatású: 

ahhoz, hogy a tudós megalapozottan avatkozhasson be társadalmi folyamatokba, specifikusan 

megalapozott tudományos ismeretekre van szüksége azzal a világgal kapcsolatban, amelybe 

be kíván avatkozni. Ezt a tudományos alapot csak egy autonóm mező sajátos működése képes 

kitermelni. Ebből paradox módon az is következik, hogy csak abban az esetben lehet 

hatékonyan ráirányítani a figyelmet a tudományos mező autonómiáját veszélyeztető 

tendenciákra, amennyiben a tudományos mező még többé-kevésbé autonóm. Abban az 

esetben, ha a tudományos teljesítményt már nem a pályatársak értékelik, hanem a népszerűség 

vagy a gazdasági tényezők határozzák meg (ki mennyi kutatási pénzt tud szerezni vagy 

könyvei az eladási listákon hogyan szerepelnek), olyan öngerjesztő folyamat indul meg, 

amelynek visszafordítására fokozatosan egyre kevesebb esély lesz. 

A bourdieu-i „kritikai szociológia” és a Boltanski-féle pragmatikus szociológia 

összevetésétől joggal remélhettük, hogy segítségével az előbbi számos problematikus pontjára 

fényt deríthetünk. Ugyancsak Boltanskinak köszönhető a gyakorlatok bourdieu-i elméletének 

kiegészítése, a saját ügyeikben is kompetenciahiánytól szenvedő ágenskép felülvizsgálata. A 

bourdieu-i szociológiával polemizálva a cselekvés pragmatikus, gyakorlati szintje egy 

úgynevezett metapragmatikus szinttel is kiegészül, ami jelentős mértékben megkönnyíti a 

tudatos(uló) társadalmi cselekvés elgondolását, figyelembe vételét, még akkor is, ha furcsa 

mód a cselekvéseiben kompetens, a valóság értelmezésében interszubjektíve, kreatív és 

virtuóz módon közreműködő cselekvő képe Bourdieu esetében a tradicionális társadalmak 

vizsgálatakor, vagyis a „kabil paradigmában” még jelen volt, majd azzal párhuzamosan, 

ahogyan érdeklődése a modern társadalmakra terelődött át, fokozatosan kikopott az elméleti 

keretből. 

Konklúzióként megállapíthatjuk, hogy a bourdieu-i társadalomelméletből égetően 

hiányzik a racionalitás kérdésének aprólékos elemzése. A kérdésre Bourdieu helyenként 

ugyan tesz egy-egy rövid utalást, de elméleti igényű kidolgozottságról nem beszélhetünk. Az, 

amit több angolszász szerző is determinizmusproblémaként azonosít, sokkal inkább 

ágenciaprolémának tekinthető. A racionális cselekvés lehetőségével szembeni szkepszise 

feltehetőleg a neoklasszikus közgazdaságtannal és a racionális döntéselmélettel szembeni 

ellenérzéseiből táplálkozik. Mindazonáltal amennyiben Bourdieu a reflexió és a racionális 

cselekvés diszpozicionális és társadalmi körülményeinek elemzését, vizsgálatát az ágensek 
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esetében elvégezte volna, ezzel a tömegek társadalmi mobilizációjára irányuló törekvéseinek 

értelmezését is nagymértékben megkönnyítette volna, és így a már-már mindentudó 

társadalomtudós és a reflexiv cselekvésre csak nagyon kivételes esetekben képes ágens között 

nem tátongana áthidalhatatlan episztemológiai szakadék. A befejező részben ezért magam 

voltam kénytelen azokat az elméleti irányokat felvetni, amelyek – akár a bourdieu-i elmélettel 

és társadalomképpen összhangban is, akár azon kívül – az ágensek reflexív cselekvését, 

viselkedésük, tudati folyamataik (át)alakítását lehetővé teszik.  

Az a tény, hogy egyrészről a társadalmi mobilizáció Bourdieu által felismert 

szükségszerűsége, másrészről pedig az évtizedek alatt kidolgozott – és nem is minden 

tekintetben homogén – elméleti keret között szociológiaelméleti, antropológiai és 

episztemológiai ellentét feszül, Bourdieu-t bizonyos értelemben a 20. századi szociológia 

tragikus hősévé teszi. Bourdieu ugyanis olyan törekvések mellett tört lándzsát, amelyek 

végtelenül csekély objektív lehetőségeivel – saját társadalomelméletéből kiindulva – maga is 

tisztában volt. Közéleti vállalkozásának, vagyis a neoliberális világrenddel szembeni tartós 

mobilizációnak a kudarca nem érhette őt váratlanul. 
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