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A társadalmi helyzet és a társadalmi állapot

Ebben a tanulmányban a társadalmi helyzet és a társadalmi állapot fogalmával, a társadal-
mi helyzetek típusaival, valamint a társadalmi állapotok adott helyzetek általi meghatá-
rozottságával foglalkozunk. A tanulmány elsQ részében két különbözQ fogalmat vezetünk 
be egyrészt a társadalmi helyzet, másrészt a társadalmi állapot kifejezéssel jelölve. A ta-
nulmány második részében a társadalmi helyzeteket a társadalmi helyzet két összetevQje 
szempontjából, egyrészt a társadalmi erQviszonyok, másrészt az érdekviszonyok szem-
pontjából tipizáljuk. LegfQbb típusokként a hatalmi, a pártolt, a kiszolgáltatott, a rivális 
és a közepes tolerált helyzetet különböztetjük meg egymástól. Rámutatunk arra, hogy a 
különbözQ társadalmi helyzetek különbözQ mértékben segítik elQ az érdekek érvényesíté-
sét, azaz különbözQ társadalmi állapotok elérését teszik aktuálisan lehetQvé.

(Bevezetés) A társadalmi helyzet és a társadalmi állapot fogalmára, valamint a társadalmi 
helyzetek típusaira vonatkozó felfogásunk egy átfogó társadalomelméletbe, az általunk 
kidolgozott, illetve még átdolgozás alatt álló intézményes szociológia elméletébe illesz-
kedik. Ezért alkalmanként majd hivatkoznunk kell Társadalomelmélet c. munkánk eddig 
megjelent fejezeteire és e tanulmány elQzményeit képezQ tanulmányokra. Reméljük, hogy 
tanulmányunk kielégítQ mértékben érthetQ önmagában és az ismertnek tekintett fogal-
makat jelölQ kifejezések jelentéseit mintegy magától értetQdQnek tekintve is; azonban a 
szóban forgó elmélet bizonyos fogalmait és összefüggéseit az olvasónak ismernie kell e 
tanulmány jobb megértéséhez.

Nagyon különbözQ felfogások alakultak ki a szociológiaelméleti, illetve általában a 
szociológiai irodalomban a társadalmi helyzet fogalmára, illetve egy olyan fogalomra 
vonatkozóan, amely valamilyen értelemben az adott egyén vagy csoport elhelyezkedését, 
helyzetét vagy állapotát fejezi ki a társadalomban, a társadalmi viszonyokban vagy a tár-
sadalmi jelenségekben. E meglehetQsen sokértelm_ fogalom jelölésére az angol nyelv_ 
szociológiai irodalomban általában a társadalmi helyzet (position), az osztályhelyzet, a 
társadalmi állapot (status) vagy a szituáció (situation), illetve a társadalmi szituáció kife-
jezést használják.

Egy másik tanulmányban áttekintettem a társadalmi helyzet (osztályhelyzet, status 
vagy szituáció) fogalmának jellemzQ értelmezéseit, és megkülönböztettem a szóban forgó 
fogalom normativista, a strukturalista szemléletmódra jellemzQ kategoriális és konfliktus-
elméleti (valamint tQkeelméleti), kreativista, racionalista és hálózatelméleti értelmezését; 
valamint rámutattam a különbözQ értelmezések fQbb hiányosságaira is. (Farkas 2013b) 
Ezért ebben a tanulmányban már eltekintünk e kérdés tárgyalásától, és az intézményes 
szociológia elméletében képviselt sajátos felfogásban tárgyaljuk a társadalmi helyzet és 
a társadalmi állapot fogalmát, a társadalmi helyzetek típusait, és a társadalmi állapotok e 
helyzetek általi meghatározottságát.

Az elQbb is említett elméletben, a már adottnak tekinthetQ intézményes helyzet fo-
galmán túl, további három fogalmat vezetünk be a társadalomban elfoglalt helyzet vagy 
állapot különbözQ oldalainak a kifejezésére. E fogalmak közül ebben a tanulmányban két 
fogalommal, a társadalmi helyzet és a társadalmi állapot fogalmával foglalkozunk. Arra 
való tekintettel, hogy e fogalmak egymáshoz képest is megfelelQ értelmezését elQsegít-
sük, az 1. táblázatban elQzetesen bemutatjuk a szóban forgó fogalmakat.
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Fogalmat jelölő kifejezés Fogalom tartalma

Intézményes helyzet
Az intézményes szabályok érvényességi köreiben és a szerepviszonyok-

ban elfoglalt helyzet

Társadalmi helyzet
A társadalmi viszonyokban mint érdekviszonyokban és erőviszonyokban 

elfoglalt helyzet

Társadalmi állapot
Az érdekérvényesítés mértékének egyenlőtlenségi rendszerében elfoglalt 

helyzet

Rendi helyzet
Az intézményes helyzet eltérése a kifejezett értékek alapján előfeltétele-

zett intézményes helyzettől

1. táblázat: A helyzetre és állapotra vonatkozó fogalmak 
az intézményes szociológia elméletében

A normativista szociológiai elméletekben kialakult és státusnak nevezett helyzetfoga-
lomhoz hasonló értelemben mi intézményes helyzetrQl beszélünk. A máshol meghatáro-
zott értelemben intézményes helyzetnek nevezzük az adott egyén vagy csoport helyzetét 
egy adott intézmény vagy intézményrendszer intézményes szabályainak az érvényességi 
köreiben, amelyet az intézményes szabályok érvényességi körét meghatározó szabályok 
jelölnek ki. (Farkas 2010a, 293–295) Az intézményes helyzet azokkal az ismertetQje-
gyekkel (pl. nemi hovatartozás, kor, lakóhely, szakképzettség, beosztás stb.) jellemez-
hetQ, amelyekre vonatkoztatva az intézményes szabályok érvényességi körei az egyének 
vonatkozásában meghatározottak, és amelyeket mi intézményes helyzetalkotó tulajdon-
ságoknak nevezünk.

Az intézményes helyzet fogalma tulajdonképpen megfelel a normativista társadalmi 
helyzetfogalomnak. Felfogásunk szerint viszont az intézményes helyzet szorosan össze-
függ a társadalmi helyzettel, de a szóban forgó kifejezések különbözQ fogalmak jelölésére 
és különbözQ létezQk kifejezésére szolgálnak. A társadalmi helyzet fogalma a társadalmi 
viszonyokra, a társadalmi állapot fogalma az érdekérvényesítés mértékére és a társadalmi 
javakkal való ellátottságra mint jelenségre, a rendi helyzet fogalma az intézményes sza-
bályokra és az intézményes helyzetre vonatkozik.

Felfogásunk szerint az intézményes helyzet normatív természet_ létezQ, ezzel szemben 
a társadalmi helyzet fogalma a tényszer_ társadalmi viszonyokra vonatkozik. Röviden 
fogalmazva, a társadalmi helyzet az adott egyén vagy csoport helyzete a társadalmi viszo-
nyok – mint érdekviszonyok és társadalmi erQviszonyok – rendszerében.

Egyes strukturalista elméletekben a társadalmi helyzet vagy státus ismertetQjegyei-
nek tekintik mind a társadalmi jelenségek meghatározó tényezQinek, mind a társadalmi 
jelenségeknek tekinthetQ létezQket. A társadalmi jelenségek magyarázata szempontjából 
viszont e vonatkozásban mi nagyon fontosnak tartjuk a társadalmi helyzet (position) és 
a társadalmi állapot (státus) megkülönböztetését. A társadalmi helyzet fogalma olyan 
viszonyszer_ fogalom, amely a társadalmi jelenségek magyarázatában e jelenségek meg-
határozó tényezQjeként, illetve okaként szerepelhet. A társadalmi állapot fogalma viszont 
jelenségszer_ fogalom, amely közvetlenül jelenségnek tekintett valóságos létezQt fejez 
ki. Majd látjuk, hogy a társadalmi állapot fogalma azt fejezi ki, hogy az adott egyén vagy 
csoport általában véve milyen mértékben érvényesíti érdekeit, illetve a társadalmi javak 
milyen mértékben állnak az adott egyén vagy csoport rendelkezésére.
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A már említett fogalmakhoz képest újabb fogalomként vezetjük be a rendi helyzet 
fogalmát, amely normatív természet_ és az intézményes helyzetre vonatkozik. Röviden 
fogalmazva, a rendi helyzet az adott egyén vagy csoport valóságos intézményes helyzeté-
nek az eltérése a kifejezett értékek alapján elQfeltételezett intézményes helyzettQl. A rendi 
helyzet fogalmával azonban ebben a tanulmányban nem foglalkozunk.

(A társadalmi helyzet és állapot fogalma)
A társadalmi helyzet fogalma
A társadalmi helyzet fogalmára vonatkozó különbözQ felfogások képviselQi általában 
egyetértenek abban, hogy a társadalmi helyzet bizonyos értelemben a társadalmi viszo-
nyok rendszerében elfoglalt helyzet. Azonban ahogyan az egyes szerzQk, illetve a külön-
bözQ felfogások képviselQi különbözQképpen értelmezik a társadalmi viszony fogalmát, 
amennyiben elméleti felfogásuk következetes, ennek megfelelQen különbözQképpen ér-
telmezik a társadalmi helyzet fogalmát is. (ErrQl lásd: Farkas 2012a; Farkas 2013b)

Elfogadva az elQbb említett általános értelmezést, a társadalmi helyzet általunk meg-
határozandó fogalma értelemszer_en következik a társadalmi viszony általunk másol 
meghatározott fogalmából. (Farkas 2012b; Farkas 2012c) A társadalmi helyzet az adott 
egyén (vagy csoport) helyzete a társadalmi viszonyok rendszerében; amely magában fog-
lalja egyrészt az érdekviszonyok rendszerében elfoglalt helyzetet, másrészt a társadalmi 
erQviszonyok rendszerében elfoglalt helyzetet.

A fenti definícióban a rendszer kifejezést tágabb értelemben használjuk, és rendszeren 
sajátosan szervezQdQ összességet vagy egészet, és nem funkcionális rendszert értünk. A 
társadalmi helyzetek szubjektumai felfogásunk szerint nemcsak egyének, hanem bizonyos 
értelemben társadalmi csoportok is lehetnek. Ebben a tanulmányban azonban nem foglal-
kozunk azzal a kérdéssel, hogy társadalmi csoportok milyen értelemben képezhetik a társa-
dalmi helyzetek szubjektumait. Tehát a következQkben általában csak egyénekre gondolunk 
a társadalmi helyzetek szubjektumaiként, ezért a kiemelt definícióban zárójelben utaltunk a 
csoportokra. Az adott egyén társadalmi helyzetét vizsgálhatjuk egy adott társadalmi csopor-
ton belül, az adott csoporton belüli társadalmi viszonyok rendszerében; de vizsgálhatjuk a 
társadalmi élet adott szféráján belül vagy az egyének sz_kebb körében is.

Az általánosan elfogadott értelmezés, amely szerint a társadalmi helyzet a társadalmi 
viszonyok rendszerében elfoglalt helyzet, az intézményes szociológia elméletében sajátos 
értelmet nyer azáltal, hogy sajátos értelemben határoztuk meg a társadalmi viszonyokat. 
Felfogásunk szerint a társadalmi viszonyok érdekviszonyokból és társadalmi erQviszo-
nyokból épülnek fel, és ennek megfelelQen határozzuk meg a társadalmi helyzet fogalmát. 
Tehát megkülönböztetjük a társadalmi helyzet két összetevQjét: (l) az érdekviszonyok 
rendszerében elfoglalt helyzetet és (2) a társadalmi erQviszonyok rendszerében elfoglalt 
helyzetet.

A társadalmi helyzet fogalmában a társadalmi viszonyokat egy adott egyénre vagy 
csoportra vonatkoztatva vesszük figyelembe. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a társadalmi 
helyzet az adott egyénre vagy csoportra vonatkoztatva, az e vonatkozásban jelentQs társa-
dalmi viszonyok összessége. A társadalmi helyzetek a valóságban igen összetettek lehet-
nek, de – ahogyan azt majd késQbb látjuk – a társadalmi helyzetek tipizálásával rávilágít-
hatunk a társadalmi helyzetek legfQbb vonásaira, és ezáltal rávilágíthatunk a társadalmi 
viszonyok m_ködésének bizonyos törvényszer_ségeire.

A konfliktuselméletekbQl kiolvasható egy olyan helyzetfelfogás, amely szerint a társa-
dalmi helyzet legfQbb vonatkozása az erQviszonyokban, illetve a hatalmi viszonyokban 
elfoglalt helyzet, amellyel eleve együtt jár az érdekviszonyok szerinti ellentétes helyzet. 
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(Dahrendorf 1976; Rex 1961) Nem vitatva a konfliktuselmélet képviselQinek az érdemeit 
a tekintetben, hogy felhívták a figyelmet az erQviszonyokra, illetve a hatalmi viszonyok-
ra, és e viszonyokkal összefüggésben az érdekviszonyokra, megjegyezzük azt, hogy itt 
a konfliktuselméleti felfogástól lényegesen eltérQ felfogásról van szó. Ugyanis amíg a 
konfliktuselméletekben a társadalmi erQ, a hatalom és az érdek fogalma elméletileg meg-
alapozatlan és kevéssé kidolgozott fogalom, addig az intézményes szociológia elméleté-
ben a szóban forgó kifejezések jelentQsen más fogalmakat jelölnek; és elvileg részletes 
elemzés után jutottunk el a társadalmi helyzet olyan értelm_ meghatározásához, hogy a 
társadalmi helyzet az adott egyén (vagy csoport) helyzete az érdekviszonyok és az erQvi-
szonyok rendszerében.

A társadalmi helyzet a társadalmi viszonyok rendszerében elfoglalt helyzet, tehát a tár-
sadalmi helyzet meghatározó tényezQi ugyanazok a létezQk, amelyek a társadalmi viszo-
nyokat meghatározzák. Azonban amíg a társadalmi viszonyok meghatározó tényezQit, il-
letve e tényezQk hatásait a társadalmi viszonyokkal egymáshoz f_zött valamennyi egyén-
re vagy csoportra vonatkoztatva egyaránt figyelembe kell vennünk, addig a társadalmi 
helyzet meghatározó tényezQit, illetve e tényezQk hatásait kiemelten egy adott egyénre 
vagy csoportra vonatkoztatva kell értelmeznünk. A társadalmi viszonyok meghatározó 
tényezQivel és a társadalmi viszonyokat létrehozó mechanizmussal egy másik tanulmány-
ban foglalkoztunk. (Farkas 2013a) Az ott leírtakat átértelmezve bizonyos mértékben vá-
laszt adhatnánk arra a kérdésre is, hogy milyen tényezQk és milyen mechanizmus révén 
hozzák létre, illetve részben alkotják a társadalmi helyzeteket, de e kérdés tárgyalásától e 
tanulmányban eltekintünk.

A társadalmi állapot fogalma
Bár a társadalmi helyzet (position), illetve a társadalmi állapot (status) fogalmát a külön-
bözQ szemléletmódok képviselQi egymástól nagyon eltérQ értelemben határozzák meg a 
szociológiaelméleti irodalomban, e fogalmakban, illetve e fogalmak között nem tesznek 
különbséget ahhoz hasonló értelemben, amilyen értelemben mi meghatároztuk a társadal-
mi helyzet fogalmát és amilyen értelemben ehhez képest a következQkben meghatározzuk 
a társadalmi állapot fogalmát.

Fentebb láttuk, hogy felfogásunk szerint a társadalmi helyzet fogalma olyan viszony-
szer_ fogalom, amely a tényszer_ társadalmi viszonyok, illetve e viszonyokban elfoglalt 
helyzet kifejezésére szolgál; és amely a társadalmi jelenségek magyarázatában e jelensé-
gek meghatározó tényezQjeként, illetve okaként szerepelhet. A társadalmi állapot fogalma 
viszont jelenségszer_ fogalom, amely közvetlenül jelenségnek tekintett valóságos létezQt 
fejez ki.

A társadalmi állapot fogalmát az érdekérvényesítés mértékének a fogalmával össze-
függésben határozzuk meg. ElQször tehát röviden azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy 
mit értünk az érdekérvényesítés mértékén. Az érdekérvényesítés mértékén azt értjük, hogy 
milyen mértékben valósultak vagy valósulnak meg az adott egyén érdekei, adott érdekek 
vagy az érdekek adott összetevQi vonatkozásában.

Az érdekérvényesítés mértékérQl nemcsak egyének, hanem bizonyos értelemben társadal-
mi csoportok esetében is beszélhetünk, amennyiben társadalmi csoportok az érdekek szubjek-
tumai. Ebben a tanulmányban azonban nem foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy társadalmi 
csoportok milyen értelemben képezhetik az érdekek szubjektumait, és ezzel összefüggésben 
mit értünk az érdekérvényesítés mértékén és a társadalmi állapoton a társadalmi csoportok 
mint szubjektumok esetében. Tehát a következQkben általában csak egyénekre gondolunk ak-
kor, amikor az érdekérvényesítés mértékérQl és társadalmi állapotról beszélünk.
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Máshol adott meghatározásunk szerint – röviden fogalmazva – az érdek olyan csele�érdek olyan csele-
kvési lehetQségek hálózata, amelyek a szubjektum közvetlen szükségletkielégítéséhez 
teremthetik meg a társadalmi elQfeltételeket, illetve a társadalmi javakat. (Farkas 2011a, 
44–62) Tehát az érdekérvényesítés mértékének a fogalma az adott érdekek vonatkozásá�z érdekérvényesítés mértékének a fogalma az adott érdekek vonatkozásá-
ban egyrészt kifejezi, hogy a szóban forgó egyénnek milyen mértékben állnak rendelke-
zésére a társadalmi javak. Másrészt kifejezi, hogy a rendelkezésre álló társadalmi javak 
megteremtése vagy megszerzése az adott szubjektum részérQl milyen mérték_ ráfordítást 
igényelt vagy igényel. Pontosabban fogalmazva, az utóbbi vonatkozásban kifejezi, hogy a 
rendelkezésre álló társadalmi javak megteremtése vagy megszerzése az adott szubjektum 
részérQl milyen mérték_ közvetlen ráfordítást igényelt vagy igényel, mivel a közvetett 
ráfordítás a rendelkezésre álló társadalmi javakban eleve kifejezQdik azáltal, hogy azokat 
csökkenti.1

Az érdekérvényesítés mértékében megjelennek egyrészt az adott egyén társadalmi 
cselekvéseinek – érdekmotivált cselekvéseinek és esetleg társadalmi kényszermotivált 
cselekvéseinek – az adott szubjektumra vonatkozó következményei, mivel e cselekvések 
a szükségletkielégítés társadalmi elQfeltételeinek, végsQ soron a társadalmi javaknak a 
megteremtésére és/vagy megQrzésére irányulnak. Másrészt, az érdekérvényesítés mérté-
kében mások társadalmi hatásai, mások cselekvéseinek olyan következményei is megje-
lennek, amelyek érintik az adott egyén érdekeit.

Az érdekérvényesítés mértékérQl mindig egy adott társadalmi folyamat és adott ér-
dekek, illetve az érdekek adott összetevQi vonatkozásában beszélhetünk. Az érdekérvé-
nyesítés mértékét vizsgálhatjuk az adott egyén érdekein belül egy bizonyos érdek vagy 
egy bizonyos érdekösszetevQ vonatkozásában is; az érdekérvényesítés mértékét azonban 
vizsgálhatjuk átfogóan is, az adott egyén érdekeit egészében figyelembe véve, és erre 
vonatkozik a társadalmi állapot fogalma. Társadalmi állapotnak nevezzük általában az 
érdekérvényesítés mértékét, az adott társadalmi csoportban vagy társadalmi életszférá-
ban az egyén érdekeinek egészét figyelembe véve és mások érdekei érvényesülésének a 
mértékéhez viszonyítva.

A társadalmi állapot fogalma átfogóan fejezi ki a társadalomban vagy a társadalmi élet 
adott területén és az egyének adott körében az érdekérvényesítés mértékét, más egyé-
nekhez viszonyítva. Az adott fogalom egyrészt kifejezi, hogy az adott egyénnek milyen 
mértékben állnak a rendelkezésére a társadalmi javak, attól függetlenül, hogy ezek a 
javak mikor váltak a szubjektum számára felhasználhatókká. Másrészt kifejezi, hogy a 
rendelkezésre álló társadalmi javak megteremtése vagy megszerzése az adott szubjektum 
részérQl milyen mérték_ közvetlen ráfordítást igényelt vagy igényel. Tehát a társadalmi 
állapot annál kedvezQbb, egyfelQl az adott szubjektumnak minél inkább rendelkezésére 
állnak a társadalmi javak, másfelQl ezen javak megteremtése vagy megszerzése az adott 
szubjektum részérQl minél kevesebb közvetlen ráfordítást igényelt vagy igényel.

Például a munkahelyi szervezetben az alkalmazottak társadalmi állapotát fQleg az mu-
tatja, hogy mennyit keresnek. Azonban a társadalmi állapot pontosabb felmérésében nem-
csak azt kell figyelembe vennünk, hogy az egyes egyéneknek mennyi a keresete, hanem 
például azt is, hogy az adott keresetet az egyes egyének mennyire fárasztó munkával és 
az egészségre milyen mértékben káros munkakörülmények között érik el. Az egyetemen a 
hallgatók társadalmi állapotát tulajdonképpen az mutatja, hogy mennyi tanulással milyen 
tanulmányi eredményeket érnek el. Össztársadalmi szinten a társadalmi állapot összetevQ-
iként a többi között figyelembe vehetjük, hogy az egyes egyéneknek, illetve az egyének 
bizonyos csoportjainak különbözQ a jövedelmük, eltérQek a lakáskörülményeik, a tartós 
fogyasztási cikkekkel, kommunális létesítményekkel való ellátottságuk stb.
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Az adott egyén társadalmi állapotát az egyének adott körében mások társadalmi álla-
potához mérten értelmezzük; pontosabban fogalmazva, az adott egyén társadalmi állapota 
azt fejezi ki, hogy az adott egyén általában milyen mértékben érvényesíti az érdekét, illet-
ve az adott egyénnek milyen mértékben állnak rendelkezésére a társadalmi javak ahhoz 
képest, hogy az egyének adott körében mások általában milyen mértékben érvényesítik az 
érdekeiket, illetve másoknak milyen mértékben állnak rendelkezésére a társadalmi javak.

Végül ismét hangsúlyozzuk, hogy ebben a felfogásban a társadalmi helyzet és a tár-
sadalmi állapot fogalma között igen lényeges különbség van. A társadalmi helyzet a 
társadalmi viszonyok rendszerében elfoglalt helyzet, és elemi alkotórészeit formailag 
cselekvési lehetQségek és cselekvési képességek alkotják. A társadalmi állapot elemi al-
kotórészeit viszont formailag dolgok és állapotok képezik, és adott egyén állapotát csupán 
mennyiségileg viszonyíthatjuk mások társadalmi állapotához.

(A társadalmi helyzet típusai és a társadalmi állapotok)
A társadalmi helyzet tipizálásának szempontjai
Fentebb említettük, hogy az adott egyén társadalmi helyzetét vizsgálhatjuk egy adott 
társadalmi csoporton belül, az adott csoporton belüli társadalmi viszonyok rendszeré-
ben; de vizsgálhatjuk a társadalmi élet adott szféráján belül vagy az egyének sz_kebb 
körében is. A következQkben, a társadalmi helyzet tipizálása során egy adott társa-
dalmi csoporton belül vizsgáljuk az egyének társadalmi helyzetét; azonban a szóban 
forgó tipizálást alkalmazhatjuk az elQbb említett más vonatkozásokban is. Az adott 
társadalmi csoport lehet például az állami (nemzeti) társadalom, lehet egy szervezet 
vagy egy település.2

A valóságos társadalmi helyzetek általában nehezen ismerhetQk meg a maguk ösz-
szetettségükben, de tipizálásukkal rávilágíthatunk a valóságos helyzetek legfQbb vo-
násaira. A társadalmi viszonyok két lényegi összetevQjének megfelelQen korábban 
megkülönböztettük a társadalmi helyzet két fQ összetevQjét: (l) az érdekviszonyok 
rendszerében elfoglalt helyzetet és (2) a társadalmi erQviszonyok rendszerében elfoglalt 
helyzetet. A következQkben tehát e két összetevQ, az adott szubjektum érdekviszonyai 
és erQviszonyai szempontjából tipizáljuk a társadalmi helyzeteket, ahogyan azt a 2. 
táblázatban szemléltetjük.

A társadalmi helyzetek a válóságban általában igen összetettek, és egy adott egyén 
feltárt társadalmi helyzete különbözQ lehet attól függQen, hogy mely más egyénekhez 
és csoportokhoz f_zQdQ társadalmi viszonyait vesszük figyelembe. Ahhoz tehát, hogy 
logikailag lehetQleg ellentmondásmentes ideáltípusokhoz jussunk, a tipizálás során ki 
kell emelnünk egy adott egyént vagy csoportot, illetve egy tipikus helyzetet, amelyhez 
f_zQdQ társadalmi viszonyokat figyelembe véve tipizáljuk a valóságban nagyon válto-
zatos helyzeteket.

Ha a tipizálás során elvileg ki kell emelnünk egy adott egyént vagy csoportot, illet-
ve egy tipikus helyzetet, a valóságra tekintettel olyan egyént vagy csoportot érdemes 
kiemelnünk, akihez vagy amelyhez f_zQdQ társadalmi viszonyok a legjelentQsebbek az 
adott társadalomban. Ezért az adott társadalomban hatalommal rendelkezQ, illetve ha-
talmi helyzetben lévQ egyéneket emeljük ki. A hatalmi helyzetet kiemelve vonatkoztatá-
si helyzetként, a különbözQ társadalmi helyzeteket a társadalmi helyzet két összetevQje 
szempontjából, egyrészt a hatalmi helyzetben lévQkhöz f_zQdQ erQviszonyok, másrészt a 
hozzájuk f_zQdQ érdekviszonyok szempontjából tipizáljuk.

Az adott társadalmi csoportban a hatalommal rendelkezQkhöz, azaz a hatalmi hely-
zetben lévQkhöz f_zQdQ viszonyok kiemelését egyrészt az indokolja, hogy egy adott 
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egyén közvetlen társadalmi viszonyai közül azok a leglényegesebbek, amelyek a ha-
talommal rendelkezQ egyénhez vagy csoporthoz f_zQdnek. Másrészt, itt csak röviden 
utalunk arra, hogy a viszonylag kis erQkkel rendelkezQ egyének és csoportok közötti 
társadalmi viszonyokat tekintve, a közvetlen viszonyokhoz képest gyakran még jelen-
tQsebbek azok a közvetett társadalmi viszonyok, amelyeket a hatalommal rendelkezQ 
egyénhez vagy csoporthoz f_zQdQ viszonyaik közvetítenek. Harmadrészt, a hatalom-
mal rendelkezQ egyén vagy egyének kiemelésével olyan típusokat határozhatunk meg, 
amelyek közül egyes típusok segítségével a mérsékelten egyenlQtlen és a viszonylag 
kiegyenlített erQviszonyokkal jellemezhetQ társadalmi viszonyokon belüli társadalmi 
helyzeteket is kifejezhetjük.

Az elQbb említett társadalmi viszonyok metszéspontjai jelölik tehát ki a tipikus társa-
dalmi helyzeteket. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ezek a helyzetek ideáltípusok, ame-
lyek a valóságos viszonyok között általában nem tisztán fordulnak elQ; a tipizálás során 
jelentQs mértékben lesz_kítjük azokat a valóságos társadalmi viszonyokat, amelyeket 
kifejezetten figyelembe veszünk. A társadalmi helyzetek tipizálása mégis hatékony eljá-
rás a társadalmi valóság megismerésében, mivel egyrészt ezáltal teremthetünk áttekint-
hetQ rendet a valóságban tapasztalható társadalmi helyzetek sokféleségében; másrészt 
ezáltal világíthatunk rá a társadalmi viszonyok és a társadalmi helyzetek m_ködésére 
vonatkozó bizonyos törvényszer_ségekre.

A fentebb hivatkozott táblázat szerint a tipizálás egyik szempontját a hatalommal 
rendelkezQ egyénhez vagy csoporthoz f_zQdQ társadalmi erQviszonyok képezik, meg-
különböztetve a kiegyenlített erQviszonyokat, a mérsékelten egyenlQtlen erQviszonyokat 
és a nagymértékben egyenlQtlen erQviszonyokat, illetve a hatalmi viszonyokat, ahogyan 
azt az erQviszonyok tárgyalásánál, a Társadalomelmélet nyolcadik fejezetében láthattuk. 
(Farkas 2011a, 221–222) Leegyszer_sítve, kevésbé pontosan úgy is fogalmazhatunk, 
hogy ebbQl a szempontból megkülönböztetjük a nagy, a közepes és a kis erQkkel rendel-
kezQ egyéneket.

A másik szempontot a hatalommal rendelkezQkhöz f_zQdQ érdekviszonyok képe-
zik, tiszta típusokként megkülönböztetve egyrészt az érdekazonosságot és az érdek-
egybeesést, másrészt az érdekellentétet (és a kényszer_ ellentétet). Az érdekviszo-
nyok e típusaival a Társadalomelmélet hetedik fejezetében foglalkoztunk. (Farkas 
2011a, 102–112) Az érdekviszonyok tiszta típusain túl azonban itt megkülönböztetjük 
az ambivalens érdekviszonyokat is. Ambivalens érdekviszonyokról akkor beszélünk, 
ha két fél között az érdekek hasonló mértékben azonosak vagy egybeesnek, mint ami-
lyen mértékben ellentétesek, vagy ha az érdekviszonyok diffúzak. Ezt a vegyes típust 
azért tesszük be a tiszta típusok közé, hogy ezáltal közelebb kerüljünk a valóságos 
érdekviszonyokhoz, ahol gyakran találunk olyan viszonyokat, amelyek a legközelebb 
ehhez a vegyes típushoz állnak.

A valóságban az érdekek és az érdekviszonyok meglehetQsen összetettek, és két fél 
között az érdekviszonyok lehetnek bizonyos vonatkozásokban azonossági vagy egybe-
esési viszonyok, más vonatkozásokban ellentétes viszonyok, ismét más vonatkozások-
ban ambivalens viszonyok. A tipizálás során elvileg feltételezzük, hogy az egyének az 
érdekviszonyok szerint egyértelm_en besorolhatók a tipikus helyzetekbe. Azonban ese-
tenként majd utalunk arra, hogy ehhez képest a valóságos érdekviszonyok összetetteb-
bek, és ezt figyelembe véve majd árnyaljuk az arra vonatkozó következtetésünket, hogy 
az adott társadalmi helyzetbQl az egyének milyen mértékben érvényesíthetik érdekeiket 
és milyen társadalmi állapotot érhetnek el.
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Hatalommal 
rendelkezőkhöz 

fűződő 
erőviszonyok

Hatalommal rendelkezőkhöz fűződő érdekviszonyok
Semleges

érdekviszonyÉrdekazonosság, 
érdekegybeesés

Ambivalens érdek-
viszony

Érdekellentét, 
kényszerű ellentét

Kiegyenlített
Hatalmi 
helyzet

Erős tolerált 
helyzet

Rivális 
helyzet

Szélső
helyzetek

Mérsékelten 
egyenlőtlen

Támogatott 
helyzet

Közepes tolerált 
helyzet

Korlátozott 
helyzet

Nagymértékben 
egyenlőtlen

Pártolt 
helyzet

Gyenge tolerált 
helyzet

Kiszolgáltatott
helyzet

Semleges 
erőviszony

Párhuzamos helyzetek
Semleges 

helyzet

2. táblázat: A társadalmi helyzet típusai

Máshol különbséget tettünk a teljes társadalmi viszonyok és a részleges társadalmi 
viszonyok között. (Farkas 2012c, 8) A teljes társadalmi viszonyokban érdekviszonyok 
és erQviszonyok egyaránt találhatók, a részleges társadalmi viszonyokban vagy csak 
érdekviszonyok, vagy csak erQviszonyok f_zik össze az egyéneket vagy csoportokat. A 
tipizálás során a részleges társadalmi viszonyokra való tekintettel különböztetjük meg a 
semleges erQviszonyokat és a semleges érdekviszonyokat, és az e viszonyokban elfoglalt 
társadalmi helyzeteket.

A semleges erQviszonyok mint erQviszonyok nem értelmezhetQk, de ez a kategória 
teszi lehetQvé, hogy azokat az egyéneket és csoportokat is besoroljuk valahová, akiket 
erQviszonyok nem f_znek a hatalmi helyzetben lévQkhöz, illetve egyáltalán másokhoz, de 
érdekviszonyok esetleg találhatók közöttük. Hasonló meggondolásból vettük fel a sem-
leges érdekviszonyokat is a modellbe, az érdekviszonyokkal nem párosuló erQviszonyok 
figyelembevételéhez. Minket azonban tulajdonképpen a teljes társadalmi viszonyokban 
kialakult társadalmi helyzetek érdekelnek, ezért ezekkel a típusokkal foglalkozunk; ebben 
a tanulmányban eltekintünk a semleges erQviszonyok és/vagy a semleges érdekviszonyok 
szerinti társadalmi helyzetek tárgyalásától.

Fentebb hangsúlyoztuk, hogy a társadalmi helyzet és a társadalmi állapot fogalma kö-
zött igen lényeges különbség van. Ezzel összefüggésben fontos, hogy világosan lássuk 
a különbséget a társadalmi helyzet összetevQi és a társadalmi helyzet következményei 
között. A társadalmi helyzet két fQ összetevQje az érdekviszonyokban elfoglalt helyzet 
és az erQviszonyokban elfoglalt helyzet, és e két összetevQ szempontjából tipizáljuk a 
társadalmi helyzeteket. Az érdekérvényesítés mértékét és a társadalmi állapotot viszont 
a társadalmi helyzet következményének tekintjük. A társadalmi állapot típusaiként meg-
különböztetjük (1) a nagyon rossz, (2) a viszonylag rossz, (3) a közepes, (4) a viszonylag 
jó, és (5) a nagyon jó vagy kiváló állapotot.

A társadalmi helyzet – okságilag vagy bizonyos valószín_séggel – meghatározza az 
érdekérvényesítés mértékét és a társadalmi állapotot. A tipikus társadalmi helyzetek által 
meghatározottan az adott társadalmi helyzetben lévQ egyének bizonyos mértékben érvé-
nyesítik érdekeiket, és jobb vagy rosszabb társadalmi állapotot érnek el. A társadalmi 
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helyzetek tipizálása során majd rámutatunk a társadalmi helyzet és a társadalmi állapot 
közötti összefüggésre, amelyet a 3. táblázatban szemléltetünk.

Társadalmi helyzet
Érdekérvényesítés mértéke

Társadalmi állapot

Hatalmi helyzet
Kiemelkedő mértékű érdekérvényesítés; 

Nagyon jó állapot

Támogatott helyzet
Viszonylag nagymértékű érdekérvényesítés; 

Viszonylag jó állapot
Erős tolerált helyzet

Pártolt helyzet
Kielégítő mértékű érdekérvényesítés; Közepes 

állapot
Közepes tolerált helyzet

Gyenge tolerált helyzet
Viszonylag kismértékű érdekérvényesítés; 

Viszonylag rossz állapot
Korlátozott helyzet

Kiszolgáltatott helyzet
Nagyon kismértékű érdekérvényesítés; Nagyon 

rossz állapot

Rivális helyzet
Kielégítő vagy viszonylag nagymértékű érdekér-
vényesítés; Közepes vagy viszonylag jó állapot

3. táblázat: A társadalmi helyzet és a társadalmi állapot közötti összefüggés

A következQkben tehát egyrészt meghatározzuk a tipikus társadalmi helyzeteket, más-
részt rámutatunk arra, hogy az egyes tipikus helyzetek milyen mértékben segítik elQ az 
érdekek érvényesítését és milyen társadalmi állapotok elérését teszik aktuálisan lehetQvé. 
E tanulmányban nem foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy a társadalmi helyzet milyen 
más meghatározó tényezQkkel összefüggésben határozza meg az érdekérvényesítés mér-
tékét és a társadalmi állapotot.

Fentebb már utaltunk a konfliktuselméleti felfogásra, amely szerint a társadalmi je-
lenségek (mint konfliktusok) kutatásában az elsQ feladat az erQ (power) és a hatalom 
(authority) eloszlása szerinti társadalmi helyzetek, azaz a hatalmi vagy domináns és az 
alávetett helyzetek meghatározása. (Dahrendorf 1976, 165–166; Rex 1961, 122) Tehát a 
társadalmi helyzet tipizálására vonatkozó felfogásunk a tekintetben hasonló a konflik-
tuselméleti felfogáshoz, hogy felfogásunk szerint a társadalmi helyzetek tipizálása során 
elQször a hatalmi helyzetet kell meghatároznunk, és a hatalmi helyzethez képest határoz-
zuk meg a többi tipikus helyzetet. Más vonatkozásokban azonban az itt képviselt felfogás 
lényegesen különbözik a konfliktuselméleti felfogástól.
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A szóban forgó két felfogás között elvileg nem jelentQs, inkább csak az empirikus alkal-
mazhatóság szempontjából jelentQs különbség az, hogy mi az erQviszonyok szerint nem 
két, hanem három kategóriát különböztetünk meg egymástól. Azonban elvileg is jelentQs 
a különbség a két felfogás között az érdekviszonyok figyelembevétele szempontjából. A 
konfliktuselméletek képviselQi ugyanis igen nagy mértékben leegyszer_sítik a valóságos 
érdekviszonyokat, amikor tulajdonképpen csak egy szempontból, az erQviszonyokat fi-
gyelembe véve különböztetik meg a polarizált társadalmi helyzeteket, amelyekhez eleve 
ellentétes érdekviszonyokat rendelnek hozzá. Ezzel szemben mi, jóllehet a tipizálás során 
idealizálva, de érdemben figyelembe vesszük a valóságos érdekviszonyok összetettségét. 
A legfQbb különbség a két felfogás között az, amelyre már korábban is utaltunk; neve-
zetesen az, hogy a társadalmi helyzetekre és a társadalmi helyzetek típusaira vonatkozó 
felfogásunk egy átfogó és részletesen kidolgozott társadalomelméletbe illeszkedik.

A társadalmi helyzetek fQ típusai
A hatalmi társadalmi helyzet
Mint már említettük, a társadalmi helyzetek tipizálásának a vonatkoztatási pontját a ha-
talommal rendelkezQ, illetve a hatalmi helyzetben lévQ egyén vagy csoport képezi; tehát 
mindenekelQtt a hatalmi helyzetet kell meghatároznunk. A hatalmi helyzetben lévQ egyén 
vagy csoport az adott társadalmi csoportban összességében kiemelkedQ mérték_ erQvel, 
és az egyének nagy részével szemben hatalommal rendelkezik. Ha több egyén van hatal-
mi helyzetben, a hatalmi helyzetben lévQ egyének közötti erQviszonyok kiegyenlítettek, és 
elvileg azonossági társadalmi viszonyok f_zik Qket össze.

A hatalmi helyzetben lévQ egyén vagy csoport az adott társadalmi csoportban összességében 
kiemelkedQ mérték_ társadalmi erQvel rendelkezik. Az összességében kiemelkedQ mérték_ 
erQvel összefüggésben, a hatalmi helyzetben lévQk az adott társadalmi csoport tagjainak a nagy 
részével, esetleg döntQ többségével szemben hatalommal rendelkeznek. Azonban a hatalmi 
helyzet nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott helyzetben lévQk az adott társadalmi csoportban 
valamennyi más egyénnel és csoporttal szemben hatalommal rendelkeznek. A hatalom is lehet 
részleges, nem szükségképpen terjed ki a vizsgált egyének, illetve csoportok teljes körére.

Ha több egyén van hatalmi helyzetben, az adott egyéneknek erejük és hatalmuk gyakor-
lásához képeseknek kell lenniük a társadalmi együttm_ködésre. Ennek elQfeltételeként a 
hatalmi helyzet fontos ismertetQjegye, hogy a hatalmi helyzetben lévQ egyéneket társadalmi 
kapcsolatok f_zik össze. Ezek a kapcsolatok elvileg szoros társadalmi kapcsolatok, amelyek 
az azonossági társadalmi viszonyok tudati és normatív megfelelQi; és az adott viszonyok 
és kapcsolatok rendszeres társadalmi együttm_ködést határoznak meg a felek között. Az 
intézményes szociológia elméletének engedményes szintjén vehetjük figyelembe azt, hogy 
valójában laza, partneri társadalmi kapcsolatok is összeköthetik a hatalmi helyzetben lévQ 
egyéneket. Az utóbbi esetben a társadalmi együttm_ködés alkalomszer_ az egyének között, 
a társadalmi kapcsolatok adott érdekek érvényesítésére aktualizálódnak.

Ebben a tanulmányban érdemben nem foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy különbsé-
get tehetünk a szoros és a laza társadalmi kapcsolatok között; valamint azzal a kérdéssel 
sem, hogy azonossági társadalmi viszonyok és szoros társadalmi kapcsolatok a társadalmi 
egyesülésben, laza társadalmi kapcsolatok a társadalmi hálózatban találhatók az egyének 
között. Csak azt jegyezzük meg, hogy eszerint, ha több egyén van hatalmi helyzetben, a 
hatalmi helyzetben lévQ egyének társadalmi egyesülést vagy – engedményes szinten fi-
gyelembe véve – társadalmi hálózatot alkotnak.

A társadalmi helyzetek tipizálása során empirikus vonatkozásban felmerülQ elsQ kérdés 
tehát az, hogy található-e olyan egyén vagy csoport a vizsgált egyének, illetve csoportok 
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körében, amely összességében kiemelkedQ mérték_ erQvel, és az egyének nagy részével 
szemben hatalommal rendelkezik, azaz amely hatalmi helyzetben van. Hatalommal rendel-
kezQ egyén vagy csoport a valóságban szinte minden társadalmi csoportban, illetve társa-
dalomban kialakul, nagyrészt a tulajdonviszonyokkal és a munkamegosztási viszonyokkal 
összefüggésben. Egyes szerzQk azt hangsúlyozzák, hogy viszonylag összetett munkameg-
osztási viszonyok között a feladatok meghatározásának és összehangolásának a szükséges-
sége eleve magával vonja a hatalom, és ezáltal a hatalmi helyzet kialakulását. (Engels 1983; 
Dahrendorf 1976, 299; Wrong 1979, 248–249; Vanfossen 1979, 142) Például Dahrendorf 
szerint a hatalom minden, általa kényszer_en összehangolt társulásnak nevezett társadalmi 
szervezQdésben jelen van. Felfogása szerint a hatalom olyan általános jellemzQje az emberi 
együttélésnek, mint maga a társadalom. (Dahrendorf 1976, 167–168)

Felfogásunk szerint minden viszonylag nagy létszámú társadalmi csoportban létrejön 
hatalom és hatalmi helyzet, de kisebb társadalmi csoportokban az erQviszonyok lehetnek 
viszonylag kiegyenlítettek is, azaz viszonylag kisebb társadalmi csoportokban nem feltét-
lenül jön létre hatalom és hatalmi helyzet. A tipizálás során azonban eleve feltételezzük, 
hogy az adott társadalmi csoportban található olyan egyén vagy csoport, amely hatalmi 
helyzetben van.

Az adott helyzet következményeként, a hatalmi helyzetben lévQ egyén vagy csoport álta-
lában véve kiemelkedQ mértékben érvényesíti érdekeit és kiváló társadalmi állapotot ér el. 
A 2. ábrán egy példát mutatunk a kereseti állapotok mint társadalmi állapotok alakulására, 
amelyet egy régebbi üzemszociológiai kutatásból merítettünk.3 Láthatjuk, hogy a hatalmi 
helyzetben lévQ munkások kiváló kereseti állapotot értek el, azaz elfogadható mennyiség_ 
munkával igen sokat kerestek. A kutatást a nyolcvanas évek közepén végeztem, és akkor 
a hatalmi helyzetben lévQ munkások átlagos havi keresete nyolc ezer forint körül volt, 
a kiszolgáltatott helyzetben lévQ munkások keresete két ezer forint körül volt. A hatalmi 
helyzetben lévQ munkások kereseti állapota, 0�tól 5�ig terjedQ skálán mérve, 4,86 volt.

2. ábra: Üzemi példa a társadalmi helyzet és a társadalmi állapot közötti összefüggésre

A különbözQ társadalmi szervezetekben, például vállalatokban, hivatalokban, általában 
a felsQ vezetQi kör van hatalmi helyzetben. Az állami (vagy nemzeti) társadalom szintjén 
megközelítQleg azok az egyének és csoportok vannak hatalmi helyzetben, amelyeket az 
elitelméletekben és az elitkutatásokban erQ�elitnek (power elite), illetve hatalmi elitnek 
neveznek. (Lásd pl.: Mills 1972; Szalai 2001)



12 FARKAS ZOLTÁN: A TÁRSADALMI HELYZET ÉS A TÁRSADALMI ÁLLAPOT

A kiszolgáltatott és a korlátozott társadalmi helyzet
A következQ típusként a kiszolgáltatott társadalmi helyzetet határozzuk meg, amely a 
hatalmi helyzethez képest az egyenlQtlenségek szempontjából a másik pólust képviseli. A 
kiszolgáltatott társadalmi helyzetben lévQ egyének kis erQkkel rendelkeznek, hatalmi füg-
gésben vannak a hatalmi helyzetben lévQ egyénnel vagy csoporttal szemben, és érdekeik 
ellentétesek a hatalmi helyzetben lévQk érdekeivel.

Korábban utaltunk arra, hogy a konfliktuselmélet képviselQinek a felfogása szerint el-
sQdlegesen az erQ eloszlása szempontjából két tipikus társadalmi helyzetet lehet megkü-
lönböztetni: a hatalmi vagy domináns helyzetet és az alávetett helyzetet, és e két tipikus 
helyzetben lévQk érdekei ellentétesek egymással. Az általunk úgynevezett kiszolgáltatott 
társadalmi helyzet tehát bizonyos értelemben megfelel a konfliktuselmélet szerinti aláve-
tett helyzetnek. Felfogásunk szerint azonban a kiszolgáltatott helyzet csak az egyik jel-
lemzQ típusa a hatalmi helyzeten kívül lévQ egyének és csoportok változatos helyzeteinek, 
illetve csak az egyik jellemzQ típusa a kis erQkkel rendelkezQ, hatalmi függésben lévQ 
egyének helyzeteinek is. A viszonylag kis erQkkel rendelkezQ egyének érdekei – elvileg 
és a valóságban – azonosak is lehetnek vagy egybeeshetnek a hatalmi helyzetben lévQk 
érdekeivel; valamint ambivalens érdekviszonyok is létezhetnek a hatalmi helyzetben lé-
vQk és a hatalmi függésben lévQk között.

Az adott helyzet következményeként, a kiszolgáltatott helyzetben lévQ egyének elvileg 
nem érvényesíthetik vagy csak nagyon kismértékben érvényesíthetik érdekeiket, és nagyon 
rossz társadalmi állapotban vannak. Ha az érdekviszonyok tiszta típusait vesszük figye-
lembe, és tisztán ellentétes érdekviszonyt feltételezünk a hatalmi helyzetben lévQk és a 
kiszolgáltatott helyzetben lévQk között, a kiszolgáltatott helyzetben lévQk egyáltalán nem 
érvényesítik érdekeiket. Ha a tipizálásban az alapvetQ érdekviszonyt emeljük ki, és a való-
ságra tekintettel megengedjük, hogy az adott egyének érdekei bizonyos vonatkozásokban 
nem ellentétesek a hatalmi helyzetben lévQk érdekeivel, a kiszolgáltatott helyzetben lévQk 
nagyon kismértékben képesek megvalósítani érdekeiket. A kiszolgáltatott helyzetben lévQ 
egyének illetve csoportok a valóságban megközelítQleg annyiban valósíthatják meg érde-
keiket, amennyiben ezzel még nem sértik a hatalmi helyzetben lévQk érdekeit.

Tehát a valóságban a kiszolgáltatott helyzet sem zárja ki feltétlenül az érdekek részbeni 
érvényesítését. Általában kiszolgáltatott helyzetben is van tudniillik az érdekérvényesítés 
mértékének egy olyan küszöbértéke, amely alatt az érdekérvényesítés még nem sérti az 
adott egyénekkel, illetve csoportokkal szemben hatalommal rendelkezQk érdekeit. Például 
az üzemekben kiszolgáltatott helyzetben lévQ munkások a legrosszabb munkaeszközökkel 
és a legrosszabb munkafeladatokon dolgozva is érvényesíthetik bizonyos mértékig érdeke-
iket, ezzel nemhogy sértve, hanem még szolgálva is a hatalmi helyzetben lévQ munkások 
érdekeit, hiszen mentesítik az utóbbiakat e feladatok elvégzése alól. (Farkas 1987) A koráb-
ban bemutatott ábrában láthatjuk, hogy az adott üzemben a kiszolgáltatott helyzetben lévQ 
munkások nagyon rossz kereseti állapotot értek el; a kiszolgáltatott helyzetben lévQ munká-
sok átlagos havi keresete kétezer forint körül volt, és kereseti állapota 1,18 volt.

Kiszolgáltatott társadalmi helyzet_ egyéneket és csoportokat természetesen az állami 
(nemzeti) társadalom szintjén is találhatunk. A fordulat éve (1949), a kommunista párt 
hatalomra kerülése után kiszolgáltatott helyzetbe kerültek Magyarországon például a bir-
tokos parasztok és a kisiparosok. A szovjet pártvezetés által kialakított és Magyarországra 
is kiterjesztett társadalmi intézmények ugyanis a felsQ pártvezetés érdekévé tették az 
államosítást, a szövetkezetesítést, a nehézipar kiemelt fejlesztését stb., és ennek követ-
keztében azt is, hogy a parasztokat és a kisiparosokat megfosszák termelési eszközeiktQl, 
ami ellentétes volt az utóbbiak érdekeivel. A rendszerváltás után nagyrészt szintén ki-
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szolgáltatott társadalmi helyzetbe kerültek például a termelQszövetkezeti tagok. A szövet-
kezetek átalakulására vonatkozó törvények a szövetkezeteken belül kialakult társadalmi 
intézményekkel összefonódva ugyanis olyan helyzetbe juttatták a szövetkezetek vezetQit, 
amely nagyrészt lehetQvé tette számukra a tagság vagyonának komolytalan árakon törté-
nQ felvásárlását és kimentését, és a vagyon elosztásából a tagság tulajdonképpeni kizárá-
sát. Ezáltal a szövetkezeti tagok nagy részét megfosztották nemcsak a munkahelyüktQl, 
hanem tulajdonképpen vagyonrészüktQl is. Általában kiszolgáltatott helyzetben vannak 
azok a munkaerQ iránti kereslethez viszonyítva fölös munkaképes egyének, akiknek a 
munkavégzQ képességére és munkájára nincs szükségük a hatalmi helyzetben lévQ mun-
kaadóknak; de a munkavállalók nagy része is lehet kiszolgáltatott helyzetben.

A korlátozott helyzet az érdekviszonyok szempontjából hasonló a kiszolgáltatott hely-
zethez, de az erQviszonyok szempontjából kedvezQbb helyzet. A korlátozott társadalmi 
helyzetben lévQ egyének közepes erQkkel rendelkeznek a hatalmi helyzetben lévQ egyénnel 
vagy csoporttal szemben, és érdekeik ellentétesek a hatalmi helyzetben lévQk érdekeivel.

A hatalmi helyzetben lévQk és a korlátozott helyzetben lévQk közötti erQviszonyok 
mérsékelten egyenlQtlenek, az elQbbiek általában véve nem rendelkeznek egyértelm_en 
hatalommal a korlátozott helyzetben lévQkkel szemben. Korlátozott helyzetbQl a kiszol-
gáltatott helyzethez képest viszonylag kedvezQbb aktuális lehetQségek nyílnak az érde-
kek érvényesítésére. Az adott helyzet következményeként, a korlátozott helyzetben lévQ 
egyének viszonylag kismértékben érvényesítik érdekeiket és viszonylag rossz társadalmi 
állapotban vannak. A fentebb bemutatott ábrában láthatjuk, hogy az adott üzemben a kor-
látozott helyzetben lévQ munkások kereseti állapota 1,75 volt.

A pártolt és a támogatott társadalmi helyzet
A pártolt helyzet az erQviszonyok szempontjából hasonló a kiszolgáltatott helyzethez, de 
az érdekviszonyok szempontjából lényegesen különbözik a kiszolgáltatott helyzettQl. A 
pártolt társadalmi helyzetben lévQ egyének kis erQkkel rendelkeznek, hatalmi függésben 
vannak a hatalmi helyzetben lévQ egyénnel vagy csoporttal szemben, és érdekeik azonosak 
vagy egybeesnek a hatalmi helyzetben lévQk érdekeivel.

A széles körben elfogadott felfogás szerint az erQk, illetve az erQviszonyok határoz-
zák meg azt, hogy egy adott egyén vagy csoport milyen mértékben érvényesíti érdekeit. 
Felfogásunk szerint viszont az erQviszonyok és az érdekviszonyok együttesen határozzák 
meg, azaz a társadalmi helyzet határozza meg az érdekérvényesítés mértékét és a társa-
dalmi állapotot.

A pártolt helyzetben lévQ egyének a hatalmi helyzetben lévQ egyénhez vagy csoporthoz 
f_zQdQ azonossági vagy egybeesési érdekviszonyokból eredQen kielégítQ mértékben érvé-
nyesítik érdekeiket, és közepes társadalmi állapotban vannak. A pártolt helyzetben lévQ 
egyének hatása a társadalmi folyamat alakulására csekély, ennek ellenére kielégítQ mér-
tékben érvényesítik érdekeiket. Érdekeik érvényesülését ugyanis annak köszönhetik, hogy 
azok azonosak vagy egybeesnek a hatalmi helyzetben lévQ egyén vagy csoport érdekeivel.

Ha az érdekviszonyok tiszta típusait vesszük figyelembe, és tisztán azonossági vagy 
egybeesési érdekviszonyt feltételezünk a hatalmi helyzetben lévQk és a pártolt helyzet-
ben lévQk között, a pártolt helyzetben lévQk elvileg ugyanolyan mértékben érvényesítik 
érdekeiket, mint a hatalmi helyzetben lévQk. Ha a tipizálásban az alapvetQ érdekviszonyt 
emeljük ki, és a valóságra tekintettel megengedjük, hogy az adott egyének érdekei bizo-
nyos vonatkozásokban nem azonosak vagy nem esnek egybe a hatalmi helyzetben lévQk 
érdekeivel, a pártolt helyzetben lévQk általában kielégítQ mértékben érvényesítik érdeke-
iket, és közepes társadalmi állapotban vannak.
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A hatalmi helyzetben lévQ egyén vagy csoport részérQl a pártolt helyzet_ek érdekei 
érvényesülésének az elQsegítése történhet nem szándékolt módon is, de lehet szándékos 
is. A hatalmi helyzetben lévQ egyén vagy csoport egyrészt amikor saját érdekeit meg-
valósítja, ugyanakkor bizonyos mértékben a pártolt helyzetben lévQ egyének érdekeit is 
megvalósítja, másrészt többnyire tudatosan is segíti a pártolt helyzetben lévQ egyéneket 
érdekeik érvényesítésében.

Pártolt helyzet létrejöhet az adott egyének szándékától függetlenül is, de létrejöhet a 
hatalmi helyzetben lévQ fél és a kis erQvel rendelkezQ fél közötti megegyezéssel kialakított 
társadalmi kapcsolat, különösen – engedményes szinten figyelembe véve – h_ségi kapcso-
lat eredményeképpen is. Pártolt helyzet létrejöhet a hatalmi helyzetben lévQ fél és a pártolt 
helyzetben lévQ fél érdekeinek az egybeesése folytán. Az ilyen pártolt helyzet azonban 
viszonylag könnyen semmissé válhat. Az érdekviszonyok ugyanis az erQviszonyokhoz 
képest a valóságban könnyebben változnak, és amennyiben az érdekviszonyok megvál-
tozása megszünteti az érdekegybeesést, a pártolt társadalmi helyzet is semmissé válik, 
és így a korábban pártolt helyzet_ek érdekérvényesítési esélyei jelentQsen leromlanak. 
Ekkor válhat világosabbá a köznapi megismerés szintjén is, hogy az adott egyének érde-
keik megfelelQ érvényesülését fQleg nem saját erQiknek, illetve ebbQl eredQ társadalmi 
befolyásuknak, hanem a hatalmi helyzetben lévQk hatalmának köszönhették.

Pártolt társadalmi helyzet kialakítható szándékosan is, a hatalmi helyzetben lévQk és a 
kis erQkkel rendelkezQ egyének közötti társadalmi kapcsolatok kialakítása révén, amelyek 
esetlegesen lehetnek szoros kapcsolatok is, de jellemzQen h_ségi kapcsolatok, amelyekre 
az elmélet engedményes szintjén lehetünk tekintettel. E tanulmányban érdemben nem 
foglalkozunk a h_ségi kapcsolatokkal, amelyek létrehozása során a felek – kifejezetten 
vagy hallgatólagosan – megállapodnak abban, hogy a hatalmi helyzetben lévQ fél meg-
határozott társadalmi javakhoz segíti hozzá a pártolt egyént, aki ennek ellenében köte-
lezettséget vállal bizonyos ellenszolgálatokra, a hatalmi helyzetben lévQ fél érdekeinek 
megfelelQ magatartásra. Az általunk úgynevezett külsQleges hatalom nagyrészt lehetQvé 
teszi, hogy a hatalmi helyzetben lévQk tetszésük szerint juttassák hozzá a hatalmi függés-
ben lévQ egyéneket olyan javakhoz, amelyek elosztása felett az elQbbiek rendelkeznek. 
Így ezeket a javakat részben h_ségi adományokként osztják el, amelyekért viszontszolgá-
latokat várnak; e javakhoz tehát rendszerint azok az egyének juthatnak hozzá, akik vagy 
már h_díjasok, vagy vállalják a h_díjasságot.

A korábban bemutatott ábrában láthatjuk, hogy az adott üzemben a pártolt helyzetben 
lévQ munkások jelentQsen jobb (2�es) kereseti állapotot értek el a kiszolgáltatott hely-
zetben lévQ munkásokhoz képest, de az elméleti modellbQl általában véve ettQl jobbra 
következtethetünk. Az általunk vizsgált másik teljesítménybéres üzemben például azokat 
a munkásokat soroltuk pártolt helyzetbe, akik pályakezdQk lévén igen csekély erQkkel 
rendelkeztek, de akik a hatalmi helyzetben lévQ munkások mellett dolgoztak váltótárs-
ként vagy „blokkolótársként”, azaz nem feltétlenül ugyanazon a munkagépen, de közös 
munkaelszámolásban, és ennek révén érdekeik nagyrészt egybeestek. (Farkas 1987) Az 
állami társadalom szintjén pártolt helyzetben vannak például a hatalmi helyzetben lévQ 
egyének viszonylag kis erQkkel rendelkezQ közeli hozzátartozói: feleségek, illetve férjek, 
felnQtt gyerekeik. A vállalkozók körében pártolt helyzetbe kerülhetnek azok a kisebb vagy 
közepes vállalkozók, akik nagy cégek tartós beszállítói. A kutatók körében jellemzQen 
pártolt helyzetben vannak azok a viszonylag kis erQkkel rendelkezQ kutatók, akik hatalmi 
helyzetben lévQ kutatók kutatásaiban vesznek részt.

A támogatott társadalmi helyzet a hatalmi helyzet és a pártolt helyzet közötti átmeneti 
helyzetként is értelmezhetQ. Mégis célszer_ önálló típusként megkülönböztetni, mert a 
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valóságban jellemzQ társadalmi helyzetrQl van szó. A támogatott társadalmi helyzetben 
lévQ egyének közepes erQkkel rendelkeznek a hatalmi helyzetben lévQ egyénnel vagy 
csoporttal szemben, és érdekeik azonosak vagy egybeesnek a hatalmi helyzetben lévQk 
érdekeivel.

A szóban forgó helyzet a társadalmi állapot szempontjából is a hatalmi és a pártolt 
helyzet között helyezkedik el. A támogatott helyzetben lévQ egyének – egyrészt közepes 
erejükbQl, másrészt a hatalmi helyzetben lévQkhöz f_zQdQ azonossági vagy egybeesési ér-
dekviszonyokból eredQen – általában viszonylag nagymértékben érvényesítik érdekeiket, 
és viszonylag jó társadalmi állapotban vannak.

A tolerált társadalmi helyzetek
A tolerált társadalmi helyzet az eddig tárgyalt típusokhoz képest az érdekviszonyok 
szempontjából kevésbé képez tiszta típust. Itt a hatalmi helyzetben lévQ egyénhez 
vagy csoporthoz f_zQdQ érdekviszonyok felemásak, ellentmondásosak vagy diffú-
zak. A tolerált társadalmi helyzetek közül kiemelten a közepes tolerált társadalmi 
helyzetet határozzuk meg. A közepes tolerált társadalmi helyzetben lévQ egyének 
közepes erQkkel rendelkeznek a hatalmi helyzetben lévQ egyénnel vagy csoporttal 
szemben, és a hatalmi helyzetben lévQkhöz f_zQdQ érdekviszonyaik ambivalens vi-
szonyok.

A közepes tolerált helyzetben lévQk és a hatalmi helyzetben lévQ egyén vagy cso-
port közötti érdekviszonyok ellentmondásosak, azaz érdekeik közel annyiban ellen-
tétesek, mint amennyiben feltételezik egymás érvényesülését. Tolerált társadalmi 
helyzetek jöhetnek létre akkor is, ha az érdekviszonyok diffúzak; ha tehát az adott 
egyén vagy csoport érdekei sem nem ellentétesek, sem nem esnek egybe a hatalmi 
helyzetben lévQk érdekeivel. A közepes tolerált helyzet_ egyének – egyrészt közepes 
erejükbQl, másrészt az ambivalens érdekviszonyokból eredQen – általában kielégítQ 
mértékben érvényesítik érdekeiket, és közepes társadalmi állapotban vannak.

Az úgynevezett tolerált társadalmi helyzetet jellemezheti viszonylag nagy vagy 
kis társadalmi erQ is. Az erQs tolerált társadalmi helyzetben lévQ egyének viszony-
lag nagy erQvel rendelkeznek, a gyenge tolerált helyzetben lévQ egyének viszonylag 
kis erQvel rendelkeznek a hatalmi helyzetben lévQ egyénnel vagy csoporttal szem-
ben, és a hatalmi helyzetben lévQkhöz f_zQdQ érdekviszonyaik ambivalens viszo-
nyok. Az elQbbi típusban a hatalmi helyzet és a rivális helyzet, az utóbbi típusban 
a pártolt helyzet és a kiszolgáltatott helyzet elemei keverednek.

Az erQs tolerált helyzetben lévQkkel szemben a hatalmi helyzetben lévQknek 
nincs hatalma, közöttük az erQviszonyok elvileg kiegyenlítettek, azaz csupán a ket-
tQjük közötti társadalmi viszonyokat tekintve mindketten erQs tolerált helyzetben 
vannak. Az erQs tolerált helyzet_ek tehát részben képesek lehetnek a hatalmi hely-
zetben lévQk érdekei ellenére is érvényre juttatni érdekeiket. Azonban a valóságban 
azok az egyének, akiket erQs tolerált helyzet_ek közé sorolhatunk, valamivel gyen-
gébb erQvel rendelkeznek a hatalmi helyzetben lévQkkel szemben, mint viszont. Az 
erQs tolerált helyzet_ egyének – egyrészt viszonylag nagy erejükbQl, másrészt az 
ambivalens érdekviszonyokból eredQen – elvileg a hatalmi helyzetben lévQkhöz ha-
sonló mértékben érvényesítik érdekeiket, és hasonló társadalmi állapotban vannak. 
Azonban a valóságos viszonyok egészét figyelembe véve, az erQs tolerált helyzet-
ben lévQk általában viszonylag nagymértékben érvényesítik érdekeiket, és viszony-
lag jó társadalmi állapotban vannak. A gyenge tolerált helyzet_ egyének általában 
viszonylag kismértékben érvényesítik érdekeiket, és viszonylag rossz társadalmi 
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állapotban vannak. A gyenge tolerált helyzetben lévQk is kielégítQ mértékben érvé-
nyesíthetik érdekeiknek azokat az összetevQit, amelyek nem ellentétesek, esetleg 
egybeesnek a hatalmi helyzetet elfoglaló egyének, illetve csoportok érdekeivel.

A korábban bemutatott üzemi példában láthatjuk, hogy az erQs tolerált helyzetben 
lévQ munkások 3,85�ös, a közepes tolerált helyzetben lévQk 2,91�es, a gyenge tolerált 
helyzetben lévQk 1,75�ös kereseti állapotot értek el. Az adott üzemben közepes tolerált 
helyzetben voltak például a köször_gépeken dolgozó munkások. A hatalmi helyzetben 
lévQ munkások ugyanis az esztergályosok és a marósok közül kerültek ki, és az Q érde-
keik szempontjából közömbös volt, hogy a köször_sök milyen mértékben érvényesítik 
érdekeiket a köször_gépek, valamint az e gépekhez tartozó munkafeladatok, szerszámok 
és készülékek elosztása területén. Tolerált társadalmi helyzetbe kerülhetnek például olyan 
egyének vagy csoportok, akiknek az érdekei bár jórészt ellentétesek a hatalmi helyzetben 
lévQk érdekeivel, de az általuk végzett tevékenység ellátásához az utóbbiaknak szoros 
érdeke f_zQdik, és e tevékenységükben az elQbbiek nehezen helyettesíthetQk. Azaz végsQ 
soron a hatalmi helyzetben lévQknek is érdeke, hogy a tolerált helyzet_ek érdekei kielé-
gítQ mértékben érvényesüljenek, mivel ebben az esetben számíthatnak az utóbbiak meg-
felelQ együttm_ködési készségére.

A rivális társadalmi helyzet
A társadalmi helyzet fQ típusai között végül a rivális társadalmi helyzetet határozzuk meg, 
amelynek meghatározása során a legjelentQsebb mértékben le kell egyszer_sítenünk a va-
lóságos viszonyokat, és/vagy a legjelentQsebb engedményeket kell tennünk a társadalmi 
viszonyok tiszta típusaihoz képest, az összetett valóságos viszonyokra tekintettel.

A rivális társadalmi helyzetben lévQ egyének nagy erQkkel rendelkeznek a hatalmi 
helyzetben lévQ egyénnel vagy csoporttal szemben, köztük és a hatalmi helyzetben lévQk 
között az erQviszonyok kiegyenlítettek, és érdekeik ellentétesek a hatalmi helyzetben lévQk 
érdekeivel. A rivális helyzetben lévQkkel szemben a hatalmi helyzetben lévQknek nincs 
hatalma, közöttük az erQviszonyok kiegyenlítettek; azaz csupán a kettQjük közötti társa-
dalmi viszonyokat tekintve mindketten rivális helyzetben vannak. A rivális helyzetben 
lévQk jelentQsen rontják egymás érdekérvényesítési lehetQségeit, hiszen egymással szem-
ben jelentQs erQkkel rendelkeznek, érdekeik ugyanakkor ellentétesek.

A rivális helyzetben lévQ egyének elvileg a hatalmi helyzetben lévQkhöz hasonló mér-
tékben érvényesítik érdekeiket, és hasonló társadalmi állapotban vannak. A valóságos 
viszonyok egészét figyelembe véve, a rivális helyzetben lévQk általában kielégítQ- vagy 
viszonylag nagymértékben érvényesítik érdekeiket, és közepes vagy viszonylag jó társa-
dalmi állapotban vannak. A tipizálás során elvileg csupán a két fél közötti erQviszonyokat 
és érdekviszonyokat vesszük figyelembe; és ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy a 
rivális helyzetben lévQk a másik rivális helyzetben lévQkhöz hasonló mértékben érvénye-
sítik érdekeiket, és hasonló társadalmi állapotban vannak. A valóságban azonban fontos 
kérdés, hogy az adott egyén vagy csoport milyen erQkkel rendelkezik az úgynevezett ha-
talmi helyzetben lévQ egyénen vagy csoporton túl az adott társadalmi csoport más tagjai-
val szemben. A valóságos viszonyok egészét figyelembe véve, a rivális helyzetben lévQk 
általában kielégítQ vagy viszonylag nagymértékben érvényesítik érdekeiket, és közepes 
vagy viszonylag jó társadalmi állapotban vannak.

Egy adott társadalmi csoportban tartós rivális helyzet kevéssé valószín_, rivális helyze-
tek általában csak rendkívüli körülmények között jönnek létre. Rivális helyzetek jöhetnek 
létre például vezetQi megbízások vagy kinevezések lejárása és az új vezetQ megbízása 
vagy kinevezése körüli idQszakban. Az intézmények fedezetével rendelkezQ egyének álta-
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lában szándékosan alakítanak ki olyan intézményeket, amelyek által létrehozott társadal-
mi viszonyokban adott egyének, illetve az egyének bizonyos körei hatalommal rendelkez-
nek, és szándékosan küszöbölik ki a rivális társadalmi helyzeteket. Ha ennek ellenére is 
kialakulnak rivális helyzetek, ez általában társadalmi konfliktusok formájában is megje-
lenik, huzamosabb ideig valamennyi rivális helyzet_ egyén, illetve csoport számára ked-
vezQtlen, így törekvések irányulnak a rivális társadalmi helyzetek felszámolására. Egyik 
lehetQség az, hogy az egymással rivalizálók egyességre jutnak egymással, és egyetlen 
hatalmi csoportba olvadnak össze. A nagyobb valószín_séggel megvalósuló lehetQség az, 
hogy az egyik rivális fél idQvel viszonylag nagyobb erQre tesz szert a másikkal szemben, 
és azt – megfosztva intézményes társadalmi képességei nagy részétQl – leszorítja a korlá-
tozott vagy a kiszolgáltatott társadalmi helyzetbe, esetleg teljes mértékben eltávolítja az 
adott társadalmi csoportból. Ezeken túlmenQen a rivális helyzetek felszámolásának más 
változatai is elQfordulhatnak.

Jóllehet a modellben a rivális társadalmi helyzetet is a hatalmi helyzetben lévQkhöz 
f_zQdQ társadalmi viszonyok alapján határozzuk meg, szükségesnek t_nik felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy amennyiben a valóságban bizonyos egyének vagy csoportok között 
találhatók rivális társadalmi helyzet_ egyének vagy csoportok, és e helyzetben lévQk 
jelentQs erQkkel rendelkeznek más egyénekkel vagy csoportokkal szemben is, ez az 
ideáltipikus modellhez képest jóval összetettebbé teszi a többi egyén vagy csoport társa-
dalmi helyzetét is.

A tipikus és a valóságos társadalmi helyzetek
Korábban említettük, hogy a hatalmi helyzetben lévQ egyén vagy csoport kiemelésével 
olyan tipizáláshoz jutunk, amely nagyrészt alkalmas olyan társadalmi viszonyok között 
található helyzetek kifejezésére is, amelyekben nincsenek hatalmi viszonyok, illetve 
amelyekben nincs hatalmi helyzet. Így kiegyenlített erQviszonyok között, azaz egymással 
szemben hasonló mérték_ erQkkel rendelkezQ egyének vagy csoportok között létrejöhet-
nek tolerált, „fél-támogatott” és/vagy rivális társadalmi helyzetek. Mérsékelten egyen-
lQtlen erQviszonyok között létrejöhetnek támogatott, közepes tolerált és/vagy korlátozott 
társadalmi helyzetek, miközben nincs, illetve csak félig�meddig van hatalmi helyzet. E 
típusokat az elmélet elvont szintjén is figyelembe vehetjük, de figyelembe vehetjük en-
gedményes szinten is.4

Az elmélet elvont szintjén – bizonyos alapfogalmakból és elQfeltételezésekbQl kiindulva 
– logikai úton ideáltipikus fogalmakat képezünk, és ilyen fogalmak felhasználásával fogal-
mazunk meg összefüggéseket. Azonban a valóságban azok a létezQk, amelyek kifejezésére 
az ideáltipikus fogalmak szolgálnak, nem tisztán ideáltipikusan léteznek. Az elvont szinten 
megfogalmazott rendszeres elméletek nélkülözhetetlenek a társadalmi jelenségek mélyebb 
megértéséhez és magyarázatához, de az elméletet általában engedményes szinten vagy még 
e szinthez képest is több engedmény árán alkalmazhatjuk hatékonyan az empirikus szoci-
ológiai kutatásokban. A társadalmi helyzetek tipizálása során is tettünk engedményeket az 
erQviszonyok és az érdekviszonyok tiszta típusaihoz képest, a valóságos társadalmi helyze-
tek empirikus felmérésében azonban még további engedményekre is szükség lehet.

Az elmélet engedményes szintjén és a társadalmi helyzetek empirikus felmérésében 
jelentQsebb mértékben figyelembe vehetjük a valóságos társadalmi viszonyok összetett-
ségét, különösen (1) esetleg a hatalmi helyzet viszonylagos meghatározatlanságát, (2) 
esetleg a rivális helyzet létezését, (3) az adott egyén vagy egyének olyan társadalmi viszo-
nyait, amelyek a hatalmi helyzetben lévQkön kívüli egyénekhez f_zQdnek.

Egyrészt, a valóságban bizonyos mértékben meghatározatlan lehet, hogy kik rendel-
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keznek összességében kiemelkedQ mérték_ erQvel, illetve kik rendelkeznek hatalommal. 
Az összességében kiemelkedQ mérték_ erQvel rendelkezQ egyének a valóságban nem 
feltétlenül alkotnak egy egységes társadalmi egyesülést vagy hálózatot. Esetleg megen-
gedhetjük, hogy a hatalmi helyzetben lévQ egyének köre bizonyos mértékben, bizonyos 
érdekek vonatkozásában megosztott legyen, más vonatkozásokban viszont egységes. Az 
empirikus kutatásokban viszonylag sz_kebben és tágabban is meghatározhatjuk a ha-
talmi helyzetben lévQ egyének körét, attól függQen, hogy milyen társadalmi jelenségek 
magyarázata áll érdeklQdésünk középpontjában, és ebbQl a szempontból különösen mely 
társadalmi viszonyok jelentQsek.

Másrészt, a valóságban esetleg létezhetnek rivális helyzetek, amelyeket figyelembe vehe-
tünk a valóságos helyzetek felmérésében. Az egymáshoz képest rivális helyzetben lévQ egyé-
nek és csoportok esetleg egyaránt rendelkezhetnek hatalommal a viszonylag kis erQkkel ren-
delkezQ egyénekkel és csoportokkal szemben. Mint már említettük, amennyiben a valóságban 
meghatározott egyének és csoportok között találhatók rivális társadalmi helyzetben lévQk, és e 
helyzetben lévQk jelentQs erQkkel rendelkeznek más egyénekkel szemben is, ez az ideáltipikus 
modellhez képest jóval összetettebbé teszi a többi egyén vagy csoport társadalmi helyzetét is. 
Egy adott egyén vagy csoport az egyik rivális helyzetben lévQ félhez képest lehet kiszolgálta-
tott helyzetben, a másikhoz képest pártolt helyzetben; így összességében lehet gyenge tolerált 
helyzetben. Például elQfordulhat, hogy egy szervezeti egység közvetlen vezetQje és a munkál-
tatói jogokkal rendelkezQ felsQ vezetQ között az érdekviszonyok ellentétesek; ezáltal az adott 
szervezeti egység beosztottai bizonyos mértékben ellentmondásos társadalmi helyzetbe kerül-
nek egyfelQl a közvetlen vezetQ, másfelQl a felsQ vezetQ vonatkozásában.

Harmadrészt, egy adott egyén vagy csoport társadalmi helyzetének empirikus felmérése 
során bizonyos mértékben figyelembe vehetjük nemcsak a hatalmi helyzetben lévQ egyénhez 
vagy csoporthoz f_zQdQ társadalmi viszonyait, hanem a viszonylag jelentQs erQkkel rendel-
kezQ más egyénekhez és csoportokhoz f_zQdQ viszonyait is. Például egy nagyobb társadalmi 
csoportban az egyes egyének és csoportok társadalmi helyzetének a felmérésében figyelembe 
vehetjük egyrészt az átfogó hatalommal rendelkezQ egyénhez vagy csoporthoz f_zQdQ vi-
szonyokat, másrészt a nagyobb társadalmi csoporton belüli kisebb társadalmi csoportokban 
hatalommal rendelkezQkhöz f_zQdQ viszonyokat.

Felfogásunk szerint a társadalmi viszonyok tényszer_en léteznek, tehát egy adott egyén 
társadalmi helyzete is tényszer_en létezik. Azonban a tényszer_ társadalmi helyzetek való-
jában e helyzetekre vonatkozó elképzelések, ismeretek révén, illetve ezen elképzelésekkel, 
ismeretekkel összefüggésben határozzák meg az adott társadalmi helyzetekben lévQ egyének 
társadalmi cselekvéseit, illetve általában a társadalmi jelenségeket. Az elmélet engedményes 
és/vagy eklektikus szintjén, valamint az empirikus szociológiai kutatásokban arra is tekintettel 
lehetünk, hogy a valóságos társadalmi helyzetek és az adott egyének által kiértelmezett, illet-
ve tulajdonított társadalmi helyzetek többé vagy kevésbé eltérhetnek egymástól, ami hatással 
lehet a vizsgált társadalmi jelenségekre.
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JEGYZETEK

1 A közvetlen és a közvetett ráfordítás fogalmáról 
lásd: Farkas 2010b: 135–136.

2 Az adott tipizálást átvitt értelemben (jelentQs 
elméleti engedmények árán) nemzetközi szinten, 
az országok közötti társadalmi viszonyokban az 
egyes országok társadalmi helyzeteinek a megha-
tározására is használhatjuk.

3 Az adott kutatást a miskolci DiósgyQri Gépgyár 

Szivattyúgyártó gyáregységének a Forgácsoló 
üzemében végeztem, a vizsgált idQszak az 1983�
as év volt. Arról a kutatásról van szó, amely-
nek az érdekekre vonatkozó részét publikáltam. 
(Farkas 2011b)

4 Az elmélet elvont, engedményes és eklektikus 
szintjének a megkülönböztetésérQl lásd: Farkas 
2010a: 84–86.


