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Tömegviselkedés

• Fertőzéselmélet

• anonimitás 

• személytelenség

• befolyásolhatóság

• Konvergenciaelmélet

• Emergens normák elmélete



Tömegviselkedés

• Közönség

• Zavargás

• Pánik és mánia

• Orgia

• Híresztelés

• Divat

• Mozgalmak



Aberle tipológiája

limitált radikális

egyén alteratív megváltó

társadalom reform forradalmi



Egy másik tipológia

• migrációs mozgalmak (pl. cionizmus)

• expresszív mozgalmak (punkok)

• utópikus mozgalmak (kommunák)

• reformmozgalmak (feministák)

• forradalmi mozgalmak (bolsevikok)

• ellenállási mozgalmak (amerikai milíciák)



























“Minden eddigi társadalom 
története 

osztályharcok története.”





alap

felépítmény

termelőerők

termelési 
viszonyok

jogrend

ideológiák

politikai 
rendszer

kultúra



Munkásmozgalom

• Munka-tőke ellentét

• Kizsákmányolás

• Osztálytudat

• Forradalom



Munkásmozgalom

• Szabotázs

• Bojkott

• Sztrájk

• Politikai sztrájk

• Szakszervezet

• Politikai párt











1877



1912





Új társadalmi mozgalmak

• 1960-as évek

• feminizmus

• polgárjogi mozgalom 

• diákmozgalmak

• háborúellenes mozgalom



Új társadalmi mozgalmak

• gazdaság helyett kultúra

• munkásosztály helyett (új) középosztály

• hatalom helyett autonómia

• materiális javak helyett posztmateriális értékek

• sérelmek és ideológia: társadalmi konstrukció 
(nem vezethető le struktuális pozícióból)

• centralizált szervezet helyett laza networkok



Smelser szakaszai 1-2.
• Társadalmi struktúra: kedvező / kedvezőtlen

• Strukturális feszültség 

• depriváció vagy attól való félelem

• igazságtalanság

• elszegényedett osztályok

• elnyomott csoportok

• privilegizált csoportok



Smelser szakaszai 3-4.
• Ideológia: közös hit

• a fenyegetés forrása

• a kivezető út

• Kiváltó okok 

• drámai események és az ezekről szóló 
híradások

• pl. rendőri brutalitás --- zavargások

• valaki futni kezd --- pánik



Smelser szakaszai 5-6.

• Mozgósítás a cselekvésre 

• Társadalmi kontroll

• rendőri akció

• propaganda

• törvények, reformok



Smelser



James O’Connor 
elmélete

1. ellentmondás
(belső): tőke-

munka (termelési 
viszonyok)

munkás-
mozgalom

2. ellentmondás
(külső) 

(termelési 
feltételek)

új 
társadalmi 
mozgalmak

külső természet környezetvédők

belső természet feministák

infrastruktúra városi mozgalmak



Manuel Castells

• városi mozgalmak

• közjavak, kollektív fogyasztás

• kulturális identitás, helyi közösség

• politikai önigazgatás



Manuel Castells



Manuel Castells

Legitimizáló 
identitás

civil 
társadalom

domináns 
intézmények

Ellenálló 
identitás közösségek

stigmatizált 
aktorok

Projekt 
identitás szubjektumok

kollektív 
társadalmi 
cselekvők



Alain Touraine



Alain Touraine
• historicité
• fogyasztók / kliensek kontra             

menedzserek /technokraták

• központi harctér: kultúra

• tét: ki kontrollálja a társadalom önigazgató 
képességét 

• ipari társadalom: munkásmozgalom

• posztindusztriális társadalom: ??? 



Jürgen Habermas

• rendszer és életvilág

• rendszerintegráció és társadalmi integráció

• az életvilág gyarmatosítása

• eljogiasítás

• áruvá válás

• kulturális elszegényítés



Jürgen Habermas



gazdaság állam

társadalomkultúra személyiség

gazdasági
 válság

racionalitás
 válság

motivációs válság legitimációs válság



gazdaság állam

alkalmazott fogyasztó kliens állampolgár



 Anti-globalizációs mozgalmak

• globalizáció: gyűjtőfogalom

• sokféleség

• laza szervezettség (hálózat)

• rendszer-ellenesség ??
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