




Társadalmi változás
(fejlődés, tulajdonképpen)



• ciklikus (örök visszatérés, körforgás)                                      

Történetfelfogások





• ciklikus (örök visszatérés, körforgás)

• lineáris 

• hanyatlástörténet (elveszett aranykor)

Történetfelfogások





• ciklikus (örök visszatérés, körforgás)

• lineáris 

• hanyatlástörténet (elveszett aranykor)

• fejlődéstörténet

• ciklikus-lineáris 

Történetfelfogások





• haladás (progresszió)

• evolúció (/ revolúció)

• növekedés (gazdasági)

• “változás”

Fejlődés





Elméletek

• Marxizmus

• Szociáldarwinizmus

• Neo-evolucionizmus

• szociobiológia és evolúciós pszichológia

• kulturális evolúció

• Rendszerelmélet



Marxizmus



Marx
“Az emberek maguk csinálják 
történelmüket, de nem 
szabadon, nem maguk 
választotta, hanem 
közvetlenül készen talált, 
adott és örökölt 
körülmények között csinálják.  
Valamennyi holt nemzedék 
hagyománya 
lidércnyomásként nehezedik 
az élők agyára.”



Marx
“A történelem nem egyéb, mint az 
egyes nemzedékek egymásutánja, 
amelyek mindegyike kiaknázza 
azokat az anyagokat, tőkéket, 
termelőerőket, amelyeket 
valamennyi elődje reá 
hagyományozott, ilyenképpen tehát 
egyfelől a ráhagyott tevékenységet 
folytatja egészen megváltozott 
körülmények között, 
másfelől pedig a régi 
körülményeket módosítja egészen 
megváltozott tevékenységgel.”



Marx
„A társadalom anyagi termelőerői, 
fejlődésük bizonyos fokán, 
ellentmondásba jutnak a meglevő 
termelési viszonyokkal, vagy ami 
ennek csak jogi kifejezése, azokkal a 
tulajdonviszonyokkal, amelyek között 
eddig fejlődtek. (...) A gazdasági alap 
megváltozásával lassabban vagy 
gyorsabban forradalmi átalakuláson 
megy át az egész óriási felépítmény”, 
vagyis a gazdasági termelési 
feltételekre épülő „jogi, politikai, 
vallási, művészi vagy filozófiai, 
egyszóval ideológiai formák...” 
összessége.



Alap és felépítmény



Ökonomizmus és 
voluntarizmus

Bernstein Lenin



Charles Darwin
A fajok eredete

1859



• véletlenszerű változatosság

• a környezet mint szűrő

• differenciált reprodukció

Evolúció









Herbert Spencer

1820-1903 

“survival of the fittest”

Szociáldarwinizmus



XIX. sz. utolsó 
évtizedéig

• Darwin + kapitalizmus = evolúció, 
progresszió

• Lewis Henry Morgan:  Az ősi társadalom

• vadság -- barbárság -- civilizáció



1890-es évektől a II. 
világháború utáni időkig

• Franz Boas antievolucionista fordulata

• rasszizmus, imperializmus ellen



Franz Boas 
(1858-1942)



II. világháború után

• 1959: 100 éves a Fajok eredete

• szociobiológia

• 1980-as évek vissza Boas-hoz

• kulturális változás, differenciálódás, 
történelem van, de nincs evolúció



Leslie White
1900-1975



II. világháború után

• Leslie White szerint Boas tudományellenes

• igény kulturális evolúció elméletére

• de igény a természettudományok oldaláról 
is: SSSM “idegen test”

• két akadály: 

• rossz emlékek

• elmélet hiánya



Edward O.  
Wilson

Szociobiológia
(1975)









Leda 
Cosmides 

&
John Tooby

(középen 
Steven 
Pinker)

Evolúciós pszichológia (1992)



Kétféle “darwinizmus”

• örök emberi természet: az evolúció által 
teremtett kultúra: szociobiológia és 
evolúciós pszichológia

• a kultúra evolúciója





Richard Dawkins
Az önző gén

mémek



Kétféle evolúció 

halandó hallhatatlan

transzformációs
development

embrió Univerzum

variációs
darwini 
evolúció aranymosás







Darwini elmélet

• véletlenszerű változatok

• öröklődés

• egyenlőtlen reprodukció



Talcott Parsons
1902-1979

rendszerelmélet



Kiscsoportok

• Bales

• célelérés

• adaptáció

• integráció

• látens állapot

• instrumentális vezér (apa: adaptáció)

• szociometrikus sztár (anya: integráció)





Társadalom

• csoport: a tagok által időben egymás után 
végzett tevékenységek

• társadalom: az alrendszerek által egyidejűleg 
végzett tevékenységek



Első kísérlet

• adaptáció: foglalkozási alrendszer (gazdaság)

• célelérés és integráció: politikai alrendszer

• mintafenntartás és feszültségoldás: család (és 
más “diffúz szolidaritások”, pl. helyi 
közösségek)   



Gazdaság és társadalom

gazdaság
politika, bank-

rendszer

család, 
kultúra

jog, erkölcs

Mintafenntartó
alrendszer

Adaptációs 
alrendszer A

Célelérési 
alrendszerG

L I
Integrációs 
alrendszer



Mindig 4 funkció

A G

I
L



A társadalmi alrendszer

gazdaság
politika, bank-

rendszer

család, 
kultúra

jog, erkölcs

Mintafenntartó
alrendszer

Adaptációs 
alrendszer A

Célelérési 
alrendszerG

L I
Integrációs 
alrendszer



Általános cselekvési 
rendszer

organizmus személyiség

kultúra társadalom

Mintafenntartó
alrendszer

Adaptációs 
alrendszer A

Célelérési 
alrendszerG

L I
Integrációs 
alrendszer

biológia pszichológia

antropológia szociológia



A társadalmi alrendszer

gazdaság politika

kultúra szocietális 
közösség

Mintafenntartó
alrendszer

Adaptációs 
alrendszer A

Célelérési 
alrendszerG

L I
Integrációs 
alrendszer

gazdagság hatalom

presztízs szolidaritás



A gazdasági alrendszer

beruházási 
szféra termelés

háztartások vállalkozók

Mintafenntartó
alrendszer

Adaptációs 
alrendszer A

Célelérési 
alrendszerG

L I
Integrációs 
alrendszer

bankok, 
tőzsde

javak és 
szolgáltatások

motivációk
lehetőségek-
hez igazítja a 
gazdaságot



A politikai alrendszer

adminisz-
tráció

végrehajtó
szervek

törvény-
alkotás és 
bíróság

politikai
pártok

Mintafenntartó
alrendszer

Adaptációs 
alrendszer A

Célelérési 
alrendszerG

L I
Integrációs 
alrendszer



Evolúciós univerzálék I.

nyelv technika

vallás rokonság



Evolúciós univerzálék II.

nyelv technika

vallás rokonság

társadalmi 
rétegződés

kulturális 
legitimációs

rendszer



Evolúciós univerzálék III.

nyelv technika

vallás rokonság

társadalmi 
rétegződés

kulturális 
legitimációs

rendszer

bürokrácia

pénz és piac

jog

pártok



Evolúciós trendek

• differenciálódás

• bevonódás (inclusion)

• értékáltalánosodás



A differenciálódás 1. szintje

társadalom

1. vallásos 
világképek 
kialakulása

3. formális 
gazdaság A

2.individualizálódás
G

L I



A differenciálódás I1. szintje

szocietális 
közösség

1. autonóm kultúra 
elkülönülése

3. gazdaság és politika elkülönülése

A G

L I
2. autonóm 

jog elkülönülése



Habermas



Kultúra Társadalom Személyiség

kulturális 
reprodukció

hagyomány, 
kritika, kulturális 

tudás 
elsajátítása

legitimációs 
szempontból 

hatékony tudás 
megújítása

műveltség 
újratermelése

szociális 
integráció

az értékorientációk 
központi 

készletének 
immunizálása

cselekvéskoordináció 
kölcsönösen elismert 
érvényességi igények 

mentén

szociális 
hovatartozás 

mintáinak 
újratermelése

szocializáció a kultúra 
elsajátítása

értékek 
internalizálása

identitás 
kialakítása

Újratermelési funkciók



Kultúra Társadalom Személyiség

kulturális 
reprodukció

konszenzus 
kialakítására 

alkalmas tudás
legitimációk

nevelési 
célok

szociális 
integráció

kötelezett-
ségek

legitim módon 
rendezett 

személyközi 
kapcsolatok

szociális 
hovatartozás

szocializáció értelmezési 
teljesítmények

motivációk 
normakövető 
cselekvéshez

interakciós 
képességek, 
“identitás”

Összetevők és folyamatok



Kultúra Társadalom Személyiség

kulturális 
reprodukció

értelem-
vesztés

legitimáció-
megvonás

nevelési 
válság

szociális 
integráció

a kollektív 
identitások 

zavara
anómia elidegenedés

szocializáció
a hagyomány 
megtörése

motiváció-
megvonás

pszicho-
patológiák

Válságjelenségek



A jövő



A jövő



A jövő



A jövő



A jövő



Jóslatok

• Azt hiszem, talán öt 
számítógépre van kereslet 
a világpiacon. -Thomas 
Watson, az IBM 
vezére1943-ban. 



Jóslatok

• “A jövőben a 
számítógépekben talán csak 
1000 vákumcső lesz és nem 
fognak többet nyomni másfél 
tonnánál.” -Popular Mechanics, 
1949 



Jóslatok

• “640K memória elég kell 
hogy legyen 
mindenkinek.” - Bill 
Gates,  a Microsoft 
vezére 1981-ben 



Jóslatok

• “Már mindent feltaláltak, 
amit fel lehetett találni.” - 
Charles H. Duell, az USA 
Szabadalmi Hivatalának 
vezetője 1899-ben 








