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Preindusztriális társadalmak



Karl Polanyi

1886-1964

gazdaság-
antropológus, 
gazdaságtörténész

 Bécs-Budapest-
Bécs-London-
New York



Karl Polanyi

• A nagy átalakulás (1944)
• Trade and Markets in the 
Early Empires (1957)
• Dahomey és a 
rabszolgakereskedelem (1966)



Karl Polanyi
A gazdasági két jelentése:
formális: olyanra választási szituációkra 
vonatkozik, amelyben az eszközök különböző 
felhasználási módjai között kell választani, mert az 
eszközök nem állnak rendelkezésre elegendő 
mennyiségben valamennyi cél realizálásához
szubsztantív: „a természeti és társadalmi 
környezettel folytatott cserefolyamatra utal, 
amennyiben ez a csere hozzájuttatja az embert 
anyagi szükséglet-kielégítésének eszközeihez”



Karl Polanyi
A gazdaság három szerveződési módja:

reciprocitás

redisztibúció

piac



Egyszerű újratermelés 1.

falu



Egyszerű újratermelés 2.

falvak

város

kastély

falvak

kastély



Egyszerű újratermelés 3.

falvak

város

kastély



Ipari forradalom





Karl Marx

1818 - 1883

Trier - Berlin-
Párizs-Brüsszel-
London

elidegenedés

tőke 

értéktöbblet



Karl Marx
1844 Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből
1845-46 A német ideológia
1847 (Párizs-Brüsszel) A filozófia 
nyomorúsága 
1848 (London) A Kommunista Párt kiáltványa
1852, (New York) Louis Bonaparte brumaire 
tizennyolcadikája



Karl Marx
1857-58 A politikai gazdaságtan bírálatának 
alapvonalai I-II.
1859 (Berlin) A politikai gazdaságtan 
bírálatához

1864 Az I. Internacionálé megalakulása
1867 (Hamburg) A tőke I. 
1871 (Lipcse) A polgárháború Franciaországban
1875 A gothai program kritikája 
1885 A tőke II.
1894 A tőke III.



Karl Marx
elidegenedés

munka terméke idegen

elidegenedik önmagától, az emberi 
lényegtől

elidegenedik a többi embertől

áruvá válás

gépesítés - értékvesztés

specializálódás - értelemvesztés



Karl Marx
kizsákmányolás: a többlet elsajátítása

többletszükséges

többletszükséges

többletszükséges

rabszolga

jobbágy

bérmunkás



Karl Marx
értéktöbblet: abszolút és relatív

többletszükséges

többletszükséges

többletszükséges

abszolút

realtív



Kapitalizmus fejlődése
szabadversenyes (családi tulajdon) 
(kb 1870-es évekig)

monopolkapitalizmus (társasági 
tulajdon, majd intézményes 
befektetők)

szervezett (fordizmus) 

deregulált, flexibilis (posztfordizmus) 
(kb. 1970-es, 80-as évektől)



Karl Marx
értéktöbblet: abszolút és relatív

többletszükségesab



Karl Marx
„A szabadság birodalma valójában csupán ott kezdődik, ahol megszűnik 
az a munka, melyet a nyomor és a külső szükségszerűség határoz meg: ez 
a birodalom tehát a dolog természeténél fogva túl van a tulajdonképpeni 
anyagi termelés szféráján. … Az ember fejlődésével együtt bővül a 
természeti szükségszerűség birodalma, mert bővülnek a szükségletek: de 
ugyanakkor gyarapodnak a termelőerői is, melyek e szükségszerűségeket 
kielégítik. A szabadság e területen csak abban áll, hogy a társadalmasult 
ember, a társult termelők ésszerűen szabályozzák, közös ellenőrzésük alá 
vetik ezt a természettel való anyagcseréjüket, ahelyett, hogy az, mint vak 
hatalom uralkodna rajtuk: ezt az anyagcserét a legkisebb 
erőfelhasználással, az emberi természethez legméltóbb és ennek 
legmegfelelőbb feltételek között hajtják végre. De ez még mindig a 
szükségszerűség birodalma. Ezen túl kezdődik az az emberi erőkifejtés, 
amely öncél, a szabadság igazi birodalma, amely azonban csak a 
szükségszerűség e birodalmán, mint bázisán nyugodhat. Az alapfeltétel a 
munkanap megrövidítése.”



Frederick Taylor 

A tudományos 
igazgatás alapjai 
1911













Harry Braverman

Labor and 
Monopoly Capital

 “deskilling”





Henry Ford

 futószalag

 5 dolláros 
munkanap

 szociológiai 
osztály





























Szakszervezetek



Bowles és Gintis

elidegenedés nem 
a modern tecnika 
kívánalma

munkamegosztás

hierarchia



C. Wright Mills

 White Collar

 harmadik szektor

 személyiségpiac

prostitúció





André Gorz

 passzív fogyasztó

 elidegenedés a 
munkától és a 
szabadidőtől is



Herbert Marcuse

Az egydimenziós 
ember

“hamis 
szükségletek”

eufória a 
boldogtalanságban



Emile Durkheim

A társadalmi 
munkamegosztás-
ról (1893)

mechanikus és 
organikus 
szolidaritás

 foglalkozási 
szervezetek



Robert Blauner

Alienation and 
Freedom: The 
Factory Worker 
and His Industry 
(1964)

elidegenedésás 
technika



Robert Blauner

elidegenedés mértéke

nyomda
textilgyár
autógyár
vegyi üzem



Nyomda



Szalagmunka



Irányítóterem



Goldthorpe & Lockwood

 The Affluent 
Worker

 instrumentális 
beállítódás

 technika 
érdektelen

 család változása a 
fontos



Duncan Gallie
 In Search of the 
New Working 
Class

 kulturális 
különbségek

munkások

menedzsment

bérezés

szakszervezetek





Posztfordizmus 1.

fordizmus posztfordizmus

védett nemzeti piacok globális verseny

tömegtermelés rugalmas gyártási rendszerek

szabványosított termékek speciális piacok

bürokratikus hierarchiák lapos, rugalmas szervezetek



Posztfordizmus 2.

fordizmus posztfordizmus

szabványosított, fragmentált munka rugalmas specializáció, 
multifunkciós munkás

kékgallérosok az iparban fehérgallérosok a szolgáltatásokban

kevés tréning sok tréning, tudásigény 

kis menedzseri és értelmiségi elit nagy menedzseri és értelmiségi elit

kiszámítható szakmai pályafutás kiszámíthatatlan szakmai pályafutás



Posztfordizmus 3.

fordizmus posztfordizmus

erős szakszervezetek, szolidaritás
hanyatló szakszervezetek, csökkenő 

szolidaritás

osztályalapú politizálás csökken az osztály szerepe a 
politizálásban

lakóhely, osztály, nem fontossága pluralizmus, globális falu

tömegfogyasztás fogyasztás egyéniesülése









Itt a vége!


