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1. A kutatás előzményei, problémafelvetés 

 

Pierre Bourdieu munkássága fél évszázada jelen van a hazai szociológiai 

gondolkodásban, a disszertációmban vizsgált téma – és Bourdieu életének 

kései szakasza – azonban mindezidáig gyakorlatilag mellőzött témának 

számított. Pierre Bourdieu „politikai fordulatának” vizsgálata több 

szempontból is fontos. Fontos egyrészt azért, mert lehetővé teszi a hazai és 

nemzetközi Bourdieu-kép árnyalását. Másrészt fontos azért, mert annak 

feltárására is kísérletet tesz, hogy egy szociológusi elméleti konstrukció 

talaján lehetőség van-e a társadalmi viszonyokba beavatkozó közéleti 

aktivizmusra, illetve, hogy e közéleti aktivizmus felől nézve az elméletet, 

annak mely részei szorulnak módosításra, kiegészítésre. Harmadrészt pedig 

azért, mert tágabban tudományos tevékenység és aktivizmus, elmélet és 

gyakorlat kapcsolatának kérdéseit is felveti, bár ezekre az írás részletesen 

nem tud kitérni. 

Nem vitás, hogy Pierre Bourdieu a 20. század egyik legnevesebb és – 

részben ebből adódóan – legtöbbet kritizált szociológusa volt. Amikor az 

1990-es évek első felében közéleti aktivizmusba kezdett, ez sokakat 

meglepett. 

A „két Bourdieu” tézise, amely egyfajta „mítoszként” jelent meg és kezdett 

el terjedni (Boschetti 2005: 122), gyakran tudományos vagy 

tudománypolitikai, de nem ritkán politikai célt is szolgált, amennyiben a 

tézis képviselői arra kívántak rámutatni, hogy „tudomány” és „politika” 

nem szervesen kapcsolódik össze az életműben, hanem egymástól 

elkülönülve és egymásnak ellentmondva jelenik meg. Anna Boschetti úgy 

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

úttörő szerepet vállalt azzal a könyvével, amelyet bevezetésnek szánt a 
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bourdieu-i társadalomelméletbe. Boschettin kívül pedig Luc Boltanski 

(2002: 29) is amellett érvelt, hogy a bourdieu-i életpálya egy korábbi 

értékes és tudományos talajon álló, valamint egy kései, átpolitizált és szóra 

sem érdemes szakaszra osztható.  

A „két Bourdieu” tézis dekonstruálását többen is zászlajukra tűzték, többek 

között Louis Pinto (2001: 68), Craig Calhoun (2005: 227), Alain Garrigou 

(2012: 146, 149) Frédéric Lebaron (2012: 638) vagy David L. Swartz 

(2013: 225) akik mind inkább a két periódus közötti kontinuitást 

hangsúlyozzák.  

A „két Bourdieu” mítosza a determinizmus vádjával is gyakran 

egybefonódik: a bírálók közül némelyek azt sugallják vagy állítják, hogy a 

közéleti szerepvállalás Bourdieu estében nem is tekinthető konzekvens 

vállalkozásnak, hiszen a bourdieu-i elmélet alapvetően determinista, amely 

abból indul ki – vélik a bírálók –, hogy a társadalom tagjainak helyét a 

kényszerek a társadalmi térben előre kijelölik, a társadalmi viszonyok pedig 

a fel nem ismert uralmi viszonyok és a habitus konzerváló hatása révén 

újratermelődnek. 

A disszertáció a bourdieu-i elméletet elemzi cselekvéselméleti 

perspektívából, amelynek érdekében először a bourdieu-i elmélet 

tudományelméleti besorolását, illetve a cselekvéselmélet rekonstrukcióját 

végzi el. Az elemzés végső tétje választ találni arra a kérdésre, hogy a 

korábbi és a kései életszakasz viszonyát inkább megszakítottságként vagy 

kontinuitásként értelmezhetjük-e, illetve, hogy az első szakaszban 

kidolgozott, többé-kevésbé koherens bourdieu-i társadalomelméleti 

keretnek nem mond-e ellent Bourdieu saját közéleti szerepvállalása, a 
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tömegek többé-kevésbé tartós mobilizálását célul kitűző politikai 

aktivizmusa. 

 

2. A követett módszertan 

 

A disszertáció elméleti orientációjú. Egy elméleti keret rekonstrukcióját és 

tudományelméleti kategorizációját végzi el annak érdekében, hogy a kijelölt 

kérdésekre választ találjon. Ehhez elengedhetetlen a kulcsfogalmak 

definiálása, illetve annak feltárása, hogy azok hogyan kapcsolódnak 

egymáshoz. Az írás tehát alapvetően egy elmélet megértésére és 

rekonstrukciójára, valamint belső koherenciavizsgálatára törekszik, de 

folyamatosan külső nézőpontból is rátekint tárgyára – ezt a perspektívát a 

bourdieu-i kritikai szociológiával konkurens Boltanski-féle pragmatikus 

szociológia biztosítja, amely több ponton is kimondottan az előbbivel 

polemizál. 

 

3. Új eredmények 

 

A politika kérdése Bourdieu társadalomelméletében igen sajátos formában 

jelenik meg. Egyrészt nem kérdés, hogy Bourdieu a politika mint specifikus 

társadalmi szféra teoretizálásával nagyrészt adós maradt. Több szerzőre 

hivatkozva (Addi 2001: 959, Mounier 2001: 7-10, Pinto 2001: 69, Pinto 

2002: 230-232, Accardo 2003: 15) azonban rámutathatunk, hogy ennek 

ellenére Bourdieu-t a politika kérdése már pályája elejétől fogva 

folyamatosan érdekelte, vagyis amennyiben saját szociológiáját a rejtett 
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összefüggések feltárására irányuló törekvésként fogta fel, az a szó legtágabb 

értelemben véve mindig is politikai volt.  

A közkeletű vélekedéssel szemben tehát nem arról van szó, hogy Bourdieu 

ne tanúsítana érdeklődést a politikai kérdések iránt, hanem inkább ennek 

ellenkezőjét kell gondolnunk: a politikum azért nem kap kitüntetett helyet 

az elméletben, mert annak minden eleme át van politizálva. Bon és 

Schemeil (1980: 1208-1209), illetve Addi (2001) amellett érvel, hogy mivel 

ebben az elméleti keretben az uralomra való törekvés és a szimbolikus 

erőszak mindenütt jelen van, nem lehetséges a társadalmi világban 

uralommentes, az empátiára, a szeretetre és/vagy a kooperációra épülő 

viszonyokat elgondolni, az uralom és a szimbolikus erőszak ugyanis a 

magánszférát is behálózza. A politikatudománynak tehát ebben a 

megközelítésben nincs is kitüntetett tárgya, mivel a politikai mező 

tulajdonképpen feloldódik és szétterül a társadalmi térben. 

A kérdés, hogy lehet-e Bourdieu esetében politikai fordulatról beszélni, 

több fundamentális probléma vizsgálatát is szükségessé teszi. A „két 

Bourdieu” mítosz gyakran a társadalmi determinizmus vádjával fonódik 

össze, azt sejtetve, hogy amikor Bourdieu politikai aktivizmusra bátorítja az 

elesetteket, akkor ez – saját determinista és a cselekvői szabadságot 

nélkülöző társadalomfelfogásából kiindulva – nem is tekinthető konzekvens 

törekvésnek. A bourdieu-i társadalomelmélet alapjainak áttekintése azért 

létfontosságú, mert csak az alapvonások tisztázását követően tehetünk 

kísérletet arra, hogy megállapítsuk, ez a sajátos elméleti keret milyen 

lehetőséget biztosít egyrészt társadalmi változásra, tömegek mozgósítására, 

másrészt pedig a társadalomtudós közéleti szerepvállalására. Az életművet 

tulajdonképpen ebből a perspektívából rekonstruáljuk. 



6 
 

A habitus, a gyakorlatok és az illusio fogalmait csak egymással 

összefüggésben lehet értelmezni. Ezek vizsgálata lehetővé teszi, hogy 

megállapítsuk, vajon – azzal szemben, ahogyan Luc Boltanski ( 2009: 44) 

sugallja – Bourdieu esetében beszélhetünk-e cselekvéselméletről, röviden: 

van-e, és ha igen, mekkora szabadsága van az egyénnek – vagy ahogyan 

Bourdieu saját elemzéseiben nevezi, az ágensnek – azon társadalmi 

viszonyok alakításában, amelyek az ő habitusát is kialakították, illetve 

vádolható-e Bourdieu társadalmi determinizmussal. 

Közkeletű tévhit, hogy a bourdieu-i elméleti keret nem biztosít lehetőséget a 

változásra, hogy abban a társadalmi viszonyok szinte változatlanul, 

determinisztikus módon termelődnek újra (lásd például Jenkins 1992, 

Alexander 2000, Bohman 2011). Nézetem szerint a bourdieu-i szociológia 

több szempontból sem tekinthető determinisztikusnak, sőt Bourdieu explicit 

formában is a determinisztikusnak tűnő társadalmi viszonyok 

megváltoztathatósága mellett foglal állást. 

A bourdieu-i szociológiától nem idegen törekvés a fatalista ideológia 

megkérdőjelezése, és a habitus determinista szemléletével szemben a 

habitus hiszterézis-hatását, vagyis azon tulajdonságát hangsúlyozza, hogy 

az objektív társadalmi viszonyokhoz csak késve (vagy egyáltalán nem) 

igazodik hozzá, amennyiben pedig hasadt habitusról van szó, ez az igazodás 

nem is lehetséges, hiszen ebben az esetben két vagy több – egymásnak 

ellentmondó – társadalmi közeghez kellene az ágensnek hozzáidomulnia. 

Emellett a bourdieu-i nyelvhasználat is arra utal, hogy habitus és viselkedés 

között nem determinisztikus összefüggésekről, legfeljebb csak 

valószínűségi kapcsolatról lehet szó. Ahogyan a tőkék egyik nemzedékről a 

másikra történő átadásának sikere is bizonytalan. Végül pedig Bourdieu 

saját életútja is azt bizonyítja, hogy eredeti habitusa nem szükségszerűen 
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láncolja hozzá az ágenst azokhoz a társadalmi viszonyokhoz, amelyek 

közepette ennek a habitusnak a belsővé tétele végbement. 

A kulcsfogalmak szövegszerű rekonstrukciója alapján megállapítjuk, hogy 

noha a bourdieu-i elmélet a cselekvés szabadsága helyett kétségtelenül 

annak társadalmi meghatározottságára helyezi a hangsúlyt, a reflektált vagy 

racionális cselekvést pedig igen marginálisnak tekinti, mégsem vonja 

kétségbe az újító, a társadalmi háttér ismeretével nem magyarázható, a 

társadalmi viszonyok megváltoztatására irányuló cselekvés lehetőségét. 

Ugyancsak a fogalmi és elméleti rekonstrukció részét képezi a mezőelmélet 

vizsgálata, amelyre részletesebben a tudományos mező működési 

mechanizmusainak feltárásakor térünk ki. A tudományos mező nem 

egyszerűen egy a megannyi társadalmi mező közül, hiszen működésében a 

társadalmi kontextusról leválasztható univerzális tudás előállítása kitüntetett 

szerepet játszik. A sajátos működésű tudományos mező a logikai koherencia 

és az empirikus igazolás elvárása révén rákényszeríti a tudósokat arra, hogy 

saját állításaikat egymás előtt igazolják, ezáltal az igazabb kijelentések 

perspektivikusan védhetőbbekké, a kevésbé igazak kevésbé védhetőkké 

válnak. Mivel Bourdieu alapvetően strukturalista és tudományelméletileg 

realista, valamint jelentős mértékben pozitivista és objektivista nézeteket 

vall, és társadalmi kérdésekben a tudományos tudást a spontán tudásnál 

„igazabbnak” tekinti, mindebből pedig az következik, hogy saját 

szociológiájának „talaján állva” a társadalmi viszonyokba történő 

beavatkozás, bizonyos – károsnak vélt – társadalmi tendenciák 

megváltoztatása, még ha komoly erőfeszítéseket igényel is, de elméletileg 

lehetséges.  
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Bizonyos értelemben azonban nem egyszerűen lehetséges a beavatkozás, 

hanem morális kötelezettségnek is tekinthető, mivel az elmélet feltételezése 

szerint az ágensek gyakran nincsenek abban a helyzetben, hogy azonosítani 

tudják szenvedésük társadalmi gyökerét, amire – a tudós és az egyszerű 

cselekvőket egymástól elválasztó episztemológiai szakadék miatt – csak a 

sajátos tudományos eszköztárral felvértezett társadalomtudós lehet képes. 

Ebben az értelemben Bourdieu a szociológust a meteorológushoz hasonlítja, 

aki köteles jelezni, ha olyan, a közeljövőben végbemenő természeti 

esemény jut tudomására, amely az emberekre komoly veszélyt jelenthet 

(Bourdieu 2000a: 44). 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a figyelmet a tudományos mező 

autonómiáját veszélyeztető tendenciákra csak abban az esetben lehet 

hatékonyan ráirányítani, amennyiben a tudományos mező maga is még 

többé-kevésbé autonóm módon működik. Abban az esetben, ha a 

tudományos teljesítményt már nem a pályatársak értékelik, hanem a 

tudományos megfontolásokhoz képest külsődleges tényezők, például a 

népszerűségre való törekvés vagy gazdasági érdekek határozzák meg, akkor 

olyan öngerjesztő folyamat indul meg, amelynek visszafordítására egyre 

kevesebb és kevesebb esély marad. 

Az elesettek melletti kiállás tehát részben kétségkívül morális 

állásfoglalásnak is tekinthető, azonban Bourdieu-nél a társadalomkritika 

határozottan tudományos alapokon áll: itt ismét a mező fogalmára 

hivatkozunk. A mező fogalma a bourdieu-i elméletben már a 60-as években 

megjelenik, és szinte a teljes tudományos pályáját végigkíséri, de a 

neoliberalizmussal szembeni bírálat explicit eszközeként először csak 1992-

ben, a Les règles de l’art (1992a) utószavában jelenik meg. Ekkor hívja fel 

ugyanis a szerző a figyelmet a kulturális termelés mezőibe (többek között az 
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értelmiségi és a tudományos mezőkbe) beszűrődő heteronóm logikákra, 

amelyek az egyetlen olyan „világ” létét fenyegetik, amely képes egyszerre 

„igaz” és – többé-kevésbé – ahistorikus tudást előállítani. 

Ettől elválaszthatatlanul – és nagyjából egy időben – a La misère de monde 

(1993) utószavában határozottan baloldali értékvállalása, morális 

érzékenysége is 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. Ennek hatására nem ritkán szélsőjobboldali pártok és 

mozgalmak felé fordulnak, a rasszizmus és az idegengyűlölet pedig 

erősödik. A gazdasági-politikai vezetők felelőtlensége saját 

passzivitásukban és a mindennapi szenvedés figyelmen kívül hagyásában 

érhető tetten, sőt az általuk képviselt piaci laisser-faire ideológiája a 

szenvedők szenvedését csak tartósítja. 

A La misère de monde-ban 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 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, őket pedig az újságírók, „a közvélemény 

technikusai” és a „magukat tudósnak gondolók” támogatják (Bourdieu 

1993a:1453). 
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Ebben a helyzetben a szociológusra 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 mindennapi lét apró nyomorúságaiból és 

erőszakosságaiból” (Bourdieu 1993a: 1453) táplálkoznak.  

A disszertáció második felében a bourdieu-i „kritikai szociológia” és a 

Boltanski-féle pragmatikus szociológia alapvetéseinek összevetésétől joggal 

remélhettük, hogy segítségével az előbbi számos problematikus pontjára 

fényt deríthetünk. Boltanski a pragmatikus szociológia perspektívájából 

tekint a bourdieu-i elméletre, és az alábbi problémákat, hiányosságokat veti 

fel, amelyek közül a közéleti szerepvállalás és a társadalomkritika, valamint 

tömegek mobilizációjának elméleti, episztemológiai alapjait több is érinti: 

 Bourdieu mindenhol uralmat lát 

 Bourdieu szerint a cselekvők illúziók rabjai 

 A tudóst és az egyszerű cselekvőt episztemológiai szakadék 

választja el egymástól 

 Bourdieu elmélete túlságosan determinisztikus 

 A bourdieu-i szociológia nem számol saját kritikai 

alapállásával 

A megfogalmazott kritikák ellenére 90-es évek végétől kezdve mégis 

megfigyelhető, ahogyan Boltanski folyamatosan ismét engedményeket tesz 

a bourdieu-i kritikai szociológiának, olyannyira, hogy közel három 

évtizednyi „különutasságot” követően részben vissza is kanyarodik annak 

elméleti gyökereihez. A kritikai szociológiához történő – legalább részleges 

– visszatérés hátterében a következő okok azonosíthatók: 
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1. Boltanski tekintélye a 90-es évek végére ugyancsak minden 

kétséget kizáróan megingathatatlanná vált, és ez végre lehetővé tette 

számára, hogy számba vegye, melyek az egykori mester munkásságából 

számára 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.  

3. Boltanski egykori közeli munkatársa, Philippe Corcuff (2008) 

rámutat arra, hogy a kritika szociológiája, pontosabban az a Boltanski-féle 

pragmatikus szociológia, amely az egyszerű cselekvők által megfogalmazott 

kritikák elemzését állítja a középpontba, szükségszerűen konzerváló munkát 

végez, hiszen jobb híján „hozott anyagból dolgozik”. Mivel Boltanski 

megfigyelése szerint a cselekvők hajlamosak realisták maradni, 

következésképpen az általuk megfogalmazott bírálatok arra sem adnak 

lehetőséget, hogy képesek legyünk a társadalomra külső (például utópikus) 

nézőpontból rátekinteni. 

 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”  (Boltanski  2008a: 88–89). 

5. Boltanski szerint a hétköznapi cselekvők főleg a napjainkban 

igazolásra már alig-alig szoruló kapitalizmussal szemben eszköztelenek. 
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Egyéni perspektívájukból nem képesek a kapitalizmus működését átlátni és 

vele szembeszegülni. 

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 2008b). 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, politikai rendszer) falán.  

Az imént felvázolt hat pont közül az utolsó ötből az következik, hogy a 

hétköznapi cselekvők pusztán saját kompetenciáikra támaszkodva nem 

képesek hatékony társadalomkritikát gyakorolni. Noha itt a cselekvő és a 

tudós közötti episztemológiai szakadék korántsem annyira áthidalhatatlan, 

mint Bourdieu-nél, Boltanskinak – főként az 1999-ben megjelent 

Kapitalizmus-könyv (Le nouvel esprit du capitalisme) óta – be kellett látnia, 

hogy társadalmi víziók felvázolásában a szociológus szerepvállalása 

nélkülözhetetlen, mivel a pragmatikus szociológia kedvelt eljárása, amely a 

kritika megfogalmazásának feladatát az egyszerű cselekvők hangjának 

felerősítésében látja, ebben az esetben terméketlen. 

A bourdieu-i szociológia felismert erősségei és gyengeségei együttesen 

késztették Boltanskit arra, hogy Bourdieu praxisfogalma mellett a cselekvés 

metapragmatikus szintjét tematizálja, ezzel lehetővé téve a kollektív 

politikai cselekvés lehetőségének megragadását. 
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A gyakorlatok bourdieu-i elméletének kiegészítése lehetővé és szükségessé 

teszi a saját ügyeikben is kompetenciahiánytól szenvedő ágenskép 

felülvizsgálatát. A bourdieu-i szociológiával polemizálva Boltanskinál a 

cselekvés gyakorlati szintje egy úgynevezett metapragmatikus szinttel is 

kiegészül, ami jelentős mértékben megkönnyíti a tudatos(uló) társadalmi 

cselekvés elgondolását, noha a cselekvéseiben kompetens, a valóság 

értelmezésében interszubjektíve, kreatív és virtuóz módon közreműködő 

cselekvő Bourdieu-nél a tradicionális társadalmak vizsgálatakor, vagyis a 

„kabil paradigmában” még jelen volt (King 2000), majd azzal 

párhuzamosan, ahogyan érdeklődése a modern társadalmakra terelődött, 

fokozatosan kikopott az elméleti keretből. 

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 itt-ott megjelennek, 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). Jenkins 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. A bourdieu-i szociológia tehát nem hagyja teljesen figyelmen 

kívül a tudatosulás és a reflexivitás pillanatait, amelyek lehetőséget 

biztosítanának a tudatos tervezésre és valamely problematikus helyzetek 

racionális mérlegelésére, ami az ágensek számára a valódi cselekvővé válás 

lehetőségét jelentené. Ahogyan Bourdieu mondja: „egyikünk sem születik 
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saját gondolatai cselekvőjének, hanem azzá kell válnunk” (Bourdieu és 

Chartier 2010: 41). 

Bizonyos értelemben Boltanski tehát 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 képviselete érdekében mozgósítsa, akkor fontos lett volna 

feltárnia azt is, hogy ez a mozgósítás hogyan lehetséges a habitusok talaján 

állva, amelyek egyébként az ágensek gyakorlatait hajlamosak az objektív 

körülményekhez és lehetőségekhez hozzáigazítani, ily módon pedig távol 

tartani az ágenseket azoktól a helyzetektől, amelyeket ők maguk általában 

„nem nekünk valókként” azonosítanak. 

Konklúzióként megállapíthatjuk, hogy a bourdieu-i társadalomelméletből 

égetően hiányzik a reflexív és racionalitás cselekvés kérdésének aprólékos 

elemzése, a cselekvővé válás lehetőségeinek vagy lehetetlenségének 

körvonalazása. A kérdésre ugyan Bourdieu helyenként tesz egy-egy rövid 

utalást, de elméleti igényű kidolgozottságról nem beszélhetünk. 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 elvégezte volna, ezzel a tömegek társadalmi mobilizációjára 

irányuló törekvéseinek értelmezését is nagymértékben megkönnyítette 

volna.  
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Az a tény, hogy egyrészről a társadalmi mobilizáció Bourdieu által felismert 

szükségszerűsége, másrészről pedig az évtizedek alatt kidolgozott bourdieu-

i 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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