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Köszönetnyilvánítás 

 

Niklas Luhmann munkásságával még egyetemi éveim végén kezdtem el ismerkedni, s a 

hallatlanul nehéz gondolatokra vonatkozó, kezdetben még felszínes meglátásokat 

hosszú évek során sikerült elmélyíteni és olyan formára hozni, amely megfelelhet egy 

doktori értekezéstől elvárt színvonalnak. Jelen dolgozat idestova nyolc éves 

kutatómunka eredménye, melyből – doktori ösztöndíjamnak köszönhetően – több évet 

is szinte kizárólag Luhmann roppant terjedelmű életműve feldolgozásának tudtam 

szentelni. Szintén nyolc éves múltra tekint vissza dolgozatom témavezetőjével, Kiss 

Endrével való kapcsolatom, akinek a leginkább tartozom köszönettel e munka 

megszületéséért. Kiss Endre nem csak teoretikus szempontból segítette fejlődésemet, 

hanem azáltal, hogy bevont a tudományszervezési munkába, számos hasznos gyakorlati 

ismeretre és értékes kapcsolatokra tehettem szert. Köszönettel tartozom a 

Filozófiatudományi Doktori Iskola oktatóinak, így Ludassy Máriának, a doktori 

program vezetőjének, aki a tanításon túl szervezési feladatokban is minden segítséget 

megadott, továbbá Bence Györgynek, Boros Gábornak, Dénes Iván Zoltánnak, Erdélyi 

Ágnesnek, Geréby Györgynek és Huoranszki Ferencnek, kiknek szemináriumain 

rálátást szerezhettem a politikai filozófia különböző területeire. Karácsony András, aki 

egyike Luhmann legalaposabb hazai ismerőinek, tanácsaival segített eligazodni a 

luhmanni elmélet útvesztőiben. Az egyetem mellett szintén sokat köszönhetek a Kiss 

Endre vezette Hegel-Fukuyama Társaság eszmecseréinek, melyeken számos teoretikus 

kérdést vitattunk meg Budai Gáborral, Hudra Árpáddal, Molnár Lászlóval, Molnár 

Jánossal és Sólyom Antallal. Mind stiláris és nyelvhelyességi szempontból, mind pedig 

a dolgozatban kifejtett gondolatok érthetőségének, következetességének és 

koherenciájának tekintetében a legtöbb segítséget menyasszonyomtól, Petró Zsuzsától 

kaptam, aki disszertációm teljes szövegét lelkiismeretesen végigolvasta.  

Természetesen mindezekkel együtt a dolgozat formai és tartalmi elemeiért 

kizárólag én viselem a felelősséget. 

 

Budapest, 2008. május             Brunczel Balázs 
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1 Bevezetés 

 

Dolgozatomban Niklas Luhmann társadalomelméletének politikatudományos és 

politikafilozófiai szempontból történő vizsgálatát tűztem ki célul. Ez annak elemzését 

jelenti, hogy miképp következnek Luhmann elméletének általánosabb szintű tételeiből a 

politikára vonatkozó megállapításai, hogyan fogalmazza újra a politikatudomány 

kulcsfogalmait, illetve miképp helyezhető el elmélete a társadalom- és politikai filozófia 

néhány fontos kérdése tükrében. 

Talán nem túlzó az a kijelentés, hogy nincs még egy olyan gondolkodó, aki 

annyi fogalmi és elméleti újítást hajtott volna végre a társadalomtudományokban, mint 

Luhmann. Ezek az újítások ráadásul igen meghökkentőnek tűnő meghatározásokhoz és 

teoretikus megállapításokhoz vezettek. Ebből kifolyólag mielőtt rátérnék a politikáról 

vallott nézeteinek vizsgálatára, elkerülhetetlen, hogy ismertessem elméletének 

felépítését, legfontosabb fogalmait és megállapításait, az azok közti összefüggéseket, 

illetve azt, hogy mindezekben a teoretikus döntésekben milyen törekvések vezérelték. 

Dolgozatom tehát két nagyobb részre osztható. A 2-6. fejezetben az elmélet általános 

jellemzőit ismertetem, míg a 7-9. fejezetben Luhmann politikára vonatkozó 

megállapításait elemzem. Legvégül pedig a 10. fejezetben összegzem vizsgálódásom 

eredményeit. 

A luhmanni elmélet általános ismertetését egy áttekintő fejezettel kezdem (2. 

fejezet), melyben annak néhány fontos jellemzőjét még azelőtt ismertetem, hogy 

rátérnék az elmélet részletes, lépésről-lépésre történő tárgyalására. Erre az áttekintő 

fejezetre azért van szükség, mert így olyan előzetes rálátást nyerhetünk a luhmanni 

elmélet egészére, amely megkönnyíti az elmélet belső összefüggéseinek és Luhmann 

teoretikus döntéseinek megértését. Ez az előzetes áttekintés továbbá ahhoz is szükséges, 

hogy megindokolhassam, a luhmanni elmélet egyes részeit miért a dolgozatomban 

választott sorrendben ismertetem. A 3-6. fejezetek felépítését tehát a következő fejezet 

végén, a 2.6 alfejezetben fogom ismertetni. 

A második, Luhmann-nak a politikával kapcsolatos nézeteit tárgyaló részben 

először azt vizsgálom, hogy miképp jellemzi Luhmann a politikát mint a társadalom 

egyik funkcionális részrendszerét, illetve hogy általános elméleti megfontolásai alapján 

miképp fogalmazza újra a politikatudomány olyan fontos kulcsfogalmait, mint állam, 

legitimitás, demokrácia, közvélemény és jóléti állam (7. fejezet). Azért esett erre az öt 
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fogalomra a választásom, mert ezekről Luhmann-nak meglehetősen markáns és a 

politikatudományos főáramtól eltérő véleménye van, illetve e fogalmak újraértelmezése 

igen szemléletesen testesíti meg azokat a teoretikus törekvéseket, melyek Luhmann 

elméletének általános ismertetése során rajzolódnak majd ki. Ezután Luhmann elméletét 

négy társadalom- és politikafilozófiai vita tükrében vizsgálom meg és helyezem el (8. 

fejezet). Ezek: a realista és a konstruktivista álláspontok közti ismeretelméleti és 

tudományfilozófiai vita; a módszertani individualizmus és holizmus kérdése; az 

emberjogi univerzalizmus és a kulturális relativizmus közti ellentét; illetve a luhmanni 

elméletnek a legfontosabb ideológiákhoz való viszonya. E négy kérdés tulajdonképpen 

a társadalom- és politikafilozófiai viták magvát alkotja,1 s így remek eszközül 

szolgálnak az elmélet elhelyezésére. Továbbá e kérdések rávilágítanak a luhmanni 

elmélet sajátos vonásaira, mivel több esetben is azt fogjuk tapasztalni, hogy Luhmann a 

szembenálló táborok egyikébe sem sorolható be egyértelműen, illetve igen újszerű 

fogalmi és teoretikus megoldásokat kínál e társadalomelméleti kérdések 

újrafogalmazása és meghaladása számára. Végül pedig a luhmanni elmélet kritikája 

következik. Először ismertetem és csoportosítom az ellene leggyakrabban 

megfogalmazódó kritikákat, majd vázolom két ellenvetésemet Luhmann politikával 

kapcsolatos elgondolásaira vonatkozóan (9. fejezet). 

Luhmann elméletének politikaelméleti és politikafilozófiai szempontból történő 

elemzését két okból tartom fontosnak. Egyfelől a politika kitüntetett szerepet játszik 

Luhmann elméletének egészében, másfelől pedig a politikatudományos és 

politikafilozófiai vizsgálódások számára is igen fontosak lehetnek Luhmann meglátásai. 

A politika kitüntetett jelentőségét Luhmann-nál az adja, hogy leginkább e társadalmi 

részrendszer segítségével vagyunk képesek befolyásolni a társadalom működését, tehát 

az elmélet és a gyakorlat kapcsolata szempontjából kitüntetett jelentőséggel bír. 

Dolgozatom végén igyekszem továbbá megmutatni, hogy elmélete politikához való 

viszonyának tanulmányozása bizonyos szempontból Luhmann egész teoretikus 

törekvését új megvilágításba helyezheti. A politikatudomány és a politikai filozófia 

számára pedig azért lehetnek fontosak Luhmann meglátásai, mert e diszciplínák főbb 

                                                 
1 E négy probléma kiválasztásával kapcsolatban két ellenvetés merülhet fel. Egyrészt az első kérdés 
némileg kilóg a sorból, mivel egy ismeretelméleti vitáról van szó. A társadalom- és politikafilozófiai 
kérdések azonban igen gyakran ilyen ismeretelméleti kérdéseken dőlnek el (lásd Alexander 1988. 197-
199.), illetve a realizmus-konstruktivizmus vita legújabb fejleménye, az úgynevezett tudományháború 
ismertetésekor látni fogjuk, hogy e vitának politikai aspektusai is voltak. Másrészt pedig hiányolhatnánk a 
magyarázat kérdésének elemzését. Ezt a módszertani individualizmus és kollektivizmus problémáját 
tárgyaló fejezetben fogom érinteni. 
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kérdéseit egy rendkívül átfogó és komplex társadalomelmélet keretében veti fel, s a 

politikai jelenségek új és tágabb kontextusban való vizsgálata – még ha nem is fogadjuk 

el Luhmann megállapításait – mindenképpen jelentős ismerethozadékot jelent. 

Dolgozatomhoz a következő módszertani megjegyzéseket tartom fontosnak 

előrebocsátani: 

1.) Az első megjegyzésem a textuális és a kontextuális elemzés kérdésére 

vonatkozik. Tanulmányomban mindkettő szerephez jut. Az első részben, vagyis a 

luhmanni elmélet általános ismertetésekor textuális elemzést fogok követni. 

Érvelhetnénk a kontextuális eljárás mellett is, hiszen Luhmann elmélete több fontos 

irányzattal is érintkezik, melyek közül a rendszerelmélet a legfontosabb. Elindulhatnánk 

tehát annak elemzése mentén, hogy Luhmann elmélete miképp kapcsolódik az őt 

megelőző rendszerelméleti elgondolásokhoz, illetve hogyan módosította azokat. Ekkor 

elsősorban arra helyeznénk a hangsúlyt, hogy miképp viszonyult elmélete Talcott 

Parsonséhoz. Ezt a megközelítést több okból kifolyólag sem tartom célravezetőnek. 

Egyrészt Luhmann olyan radikális módon értelmezte újra a rendszerelméleti fogalmakat 

és tételeket, hogy a korábbi elméletek elemzése nem sok támpontot nyújtana, sőt akár 

félrevezető is lehetne. Másrészt pedig Luhmann rendszerelméleti elgondolásai – 

legalábbis munkássága legvégén – már nem kiindulópontként jelentek meg, hanem egy 

általánosabb elmélet, nevezetesen a differenciaelmélet egyik aleseteként. Úgy 

gondolom, hogy olymódon érthetjük meg legjobban Luhmann elméletét, ha annak 

építőelemeit vizsgálva elsősorban azok egymáshoz való viszonyára, tehát az elmélet 

belső kohéziójára koncentrálunk. Olykor persze elkerülhetetlen lesz, hogy utaljunk a 

kontextusra is, hiszen Luhmann számos fogalmat vett át más elméletekből, illetve 

sokszor kapcsolódott nagy elméleti tradícióra visszatekintő teoretikus vitákhoz.  

A második, a politikáról szóló részben már nagyobb szerephez jut a kontextuális 

elemzés, bár a politikai kulcsfogalmak luhmanni újraértelmezésének tárgyalásakor még 

csak korlátozott mértékben. E dolgozat keretei között nem tartottam kivitelezhetőnek 

azt, hogy vázoljam az állam-, a legitimitás- és a demokráciaelméletek különböző 

válfajait vagy a közvéleményre és a jóléti államra vonatkozó elképzeléseket. E 

kérdésekben egyébként is inkább sok eltérő és egymást részben átfedő véleményt, 

mintsem két vagy néhány kikristályosodott pólust találhatunk, s így e kontextusok 

kevésbé szolgálhatnának támpontul Luhmann elméletének elhelyezéséhez. 

Mindazonáltal ezen elemzések során sem kerülhetjük el, hogy utaljunk a kontextusra, 

hiszen Luhmann saját elképzeléseit rendszerint más, általa bevettnek vélt nézetek 
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ellenében ismerteti. A valódi kontextuális elemzést azonban csak a fent említett négy 

társadalom- és politikafilozófiai kérdés tárgyalása jelenti. E kérdésekben – szemben az 

imént említett politikai fogalmakkal – találhatunk két, illetve az ideológiák esetében 

három olyan letisztult álláspontot, melyek jó tájékozódási pontul szolgálhatnak, ha el 

akarjuk helyezni a luhmanni elméletet. 

2.) Luhmann elmélete többfajta interpretációnak is teret enged. Ez egyfelől 

életműve roppant terjedelmének és elmélete rendkívüli komplexitásának tudható be, 

másfelől pedig annak, hogy munkássága során Luhmann többször is új fogalmakat és 

elképzeléseket integrált elméletébe, ami olykor nem csak fogalmi változásokat 

eredményezett, hanem némileg a mondanivalót is átformálta. Ebből kifolyólag az 

elmélet ismertetésekor több lehetőség is kínálkozik a súlypontok, a sorrend, s olykor az 

egyes fogalmak meghatározása tekintetében is. Ezért tehát hangsúlyozni szeretném, 

hogy a luhmanni elmélet ismertetésének általam választott módja csupán egy a 

lehetséges alternatívák közül, és más megközelítések létjogosultsága sem kisebb. 

Természetesen az egyes fogalmak és megállapítások tárgyalásakor utalni fogok arra, ha 

Luhmann ezt máshol másképp határozta meg. 

3.) Luhmann munkásságának tárgyalásakor rendszerint előkerülnek az elmélet 

rendkívül absztrakt és a hétköznapi nyelvhasználattól eltérő nyelvezetéből fakadó 

értelmezési nehézségek. Én is túloznék, ha azt állítanám, hogy Luhmann minden 

megállapítása teljesen világos számomra. Ezzel együtt nem aszerint választottam ki a 

vizsgálandó kérdéseket és fogalmakat, hogy melyek a viszonylag érthetőek, hanem a 

célkitűzéseimnek megfelelő, átgondolt stratégiát követtem a dolgozat felépítésének 

kialakításakor, és igyekeztem az ehhez szükséges fogalmakat és megállapításokat a 

lehető legérthetőbb módon rekonstruálni. Ahol mégis maradt némi kétség bennem, azt 

jeleztem. Az érthetőség mellett a másik nehézség, mellyel a Luhmann-interpretátornak 

szembe kell néznie, az, hogy a hatalmas terjedelmű életműben igen nehezen kutatható 

fel, hogy Luhmann foglalkozott-e egy adott kérdéssel, illetve hivatkozott-e egy adott 

szerzőre. Különösen ez utóbbi okoz nehézséget, mivel tárgymutatót még csak-csak 

találhatunk könyveiben, a névmutató azonban hiányzik, illetve bibliográfiai 

hivatkozásait is csak a lábjegyzetekben tüntette fel, s nem készített irodalomjegyzéket. 

Ezért némi fenntartással kezelendő minden olyan kijelentésem, amely arra vonatkozik, 

hogy Luhmann ezzel vagy azzal a témával, illetve szerzővel nem foglalkozott. A 

harmadik korlát pedig, melyet be kell ismernem, arra vonatkozik, hogy Luhmann olyan 

sok, és egymástól távol eső kérdést tárgyalt, hogy állításai valóságtartalmának 
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ellenőrzése számos diszciplínában való jártasságot kívánna meg. Például teljesen más 

kompetenciákat követel a törzsi társadalmak felbomlásának folyamatáról, a koraújkori 

szemantikai változásokról vagy a konstruktivista ismeretelmélet legújabb fejleményeiről 

szóló kijelentéseinek ellenőrzése. Dolgozatomban nem azért nem vetem kritikai 

vizsgálat alá Luhmann ilyen és ehhez hasonló kérdésekre vonatkozó megállapításait, 

mert egyetértenék azokkal, hanem azért, mert nem rendelkezem az ehhez szükséges 

ismeretekkel.  

4.) Luhmann gondolatainak bemutatásakor a maximális érthetőségre törekedtem, 

vagyis megállapításait – természetesen a mondanivaló megőrzése mellett – igyekeztem 

olyan fogalmisággal előadni, amely a luhmanninál közelebb áll a hétköznapi 

nyelvhasználathoz. Ez ugyanakkor azt eredményezi, hogy kisebb szerephez jut 

Luhmann szövegeinek idézése. Amennyiben ugyanis rendszeresen és hosszasan 

akarnám őt idézni, akkor az idézet mellett némiképp még értelmezni is kellene 

gondolatait, ami tovább növelné tanulmányom terjedelmét. Így hát dolgozatomban a 

Luhmann-idézetek csak néhány találó megállapításra korlátozódnak. 

5.) Rendszerint joggal fogalmazódik meg egy dolgozattal szemben az az elvárás, 

hogy kerüljük az ismétléseket. Az itt tárgyalandó téma sajátosságaiból kifolyólag 

azonban disszertációmban időnként célszerűnek tartottam a korábban már elmondottak 

újbóli tömör felidézését. A luhmanni elmélet ugyanis a megszokottól annyira eltérő 

fogalmisággal rendelkezik, és egyes megállapításai olyan szorosan épülnek egymásra, 

hogy – amennyiben persze nem a luhmanni elméletben már otthonosan mozgó olvasóról 

van szó – egy-egy új fogalom vagy tétel megértése ilyen ismétlések nélkül túl sok 

lapozgatást igényelne. 

6.) Luhmann elméletének kidolgozásában jelentős szerepet játszott a kritikai 

elmélettel, elsősorban Jürgen Habermasszal való polémia. Jogosan merülne fel tehát 

annak igénye, hogy az elmélet legfontosabb megállapításait a Habermas-Luhmann vita 

alapján rekonstruáljuk. Erre azonban nem vállalkozom. E vita során két olyan elmélet 

került egymással szembe, melyek egyaránt olyan átfogó képet igyekeztek festeni a 

társadalomról, amely magába foglalja az egyéb társadalomelméleti elgondolásokat is, 

beleértve vetélytársukét. Más szóval mindketten általánosabbnak tekintik elméletüket 

ellenfelükénél, mindketten azt igyekeznek megmutatni, hogy a másik partikuláris 

pozíciót foglal el saját elméletükhöz képest. A kettő összevetéséhez a luhmanni mellett 

Habermas elméletének is hasonlóan részletes kifejtésére lenne szükség, amire 

dolgozatomban nem vállalkozhatom. Ráadásul még ekkor is csak két eltérő, az 
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univerzalitásra egyaránt igényt tartó leírással lenne dolgunk, s hiányoznának a kettő 

összevetésének kritériumai. A Habermas-Luhmann vita teljesen más leírásaihoz jutunk, 

ha azt az egyik, illetve a másik fél elmélete segítségével rekonstruáljuk. S mivel 

mindkettőt magába foglaló elmélet nem áll rendelkezésünkre, e vitára vonatkozó 

megállapításaink nagy valószínűséggel részrehajlóak lesznek, amennyiben vagy 

Luhmann, vagy pedig Habermas elméletét és fogalmiságát vagyunk kénytelenek 

felhasználni. Nincs ez másképp jelen dolgozat esetében sem. Fontosnak tartom tehát 

előre jelezni, hogy a dolgozatomban található Habermas-utalások nem tekinthetők 

nézetei kizárólagos interpretációinak, mivel még ha semmi mást sem tennék, mint hogy 

idézném Habermast, megállapításai még akkor is teljesen sajátos fényben jelennének 

meg az itt tárgyalandó luhmanni elmélet alkotta összefüggésrendszerben. 

7.) A Luhmann-interpretációkat már munkássága kezdete óta gyakran érzelmi 

túlfűtöttség jellemezte, s ez igaz mind követőire, mind pedig kritikusaira.2 

Mindazonáltal napjainkban talán egyre inkább előtérbe kerülnek a tárgyilagosabb és 

kiegyensúlyozottabb kommentárok.3 Jómagam is ennek vagyok híve, s ezt úgy kívánom 

biztosítani, hogy az elmélet ismertetésekor tartózkodom annak akár dicsérő, akár pedig 

kritikus minősítésétől, meghagyva azokat a kritikákat tárgyaló, illetve az összegző 

fejezetekre. A kritikai részt megelőzően dolgozatomban csak akkor mutatok rá az 

elméletben fellelhető ellentmondásokra vagy problémákra, ha azok szó nélkül hagyása 

az elmélet bemutatásának rovására menne. 

                                                 
2 Kritikusai az ördög cimboráját látták benne (lásd Éber 2006. 341), míg csodálói szemében egyenesen 
kultusszá vált (lásd Bangó 2002. 213.). 
3 Uwe Schimank az általa is szerkesztett kötetben szereplő tanulmányok szerzőit úgy jellemzi, hogy azok 
köre a kritikus szimpatizánsoktól a szimpatizáló kritikusokig terjed (lásd Schimank 2003a. 8.). 
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2 A luhmanni elmélet általános jellemzése 

 

Mielőtt az ezt követő fejezetekben rátérnék a luhmanni elmélet részletes, lépésről-

lépésre történő rekonstrukciójára, célszerűnek tartom néhány, az elmélet egészét érintő 

kérdés előzetes tárgyalását. Luhmann elméletének vizsgálatakor ugyanis fokozottabban 

jelentkezik az a – bizonyos mértékig talán minden elméletre jellemző – probléma, hogy 

az egyes állítások vagy teoretikus döntések csak az elmélet egészének ismeretében 

érthetők meg igazán. A nehézséget ebben az jelenti, hogy az elmélet egészére vonatkozó 

megállapítások alátámasztásához viszont a részletek alapos vizsgálatára lenne szükség. 

Jelen esetben öt kérdés előzetes tárgyalását tartom különösen fontosnak, 

úgymint Luhmann teoretikus célkitűzésének, az elmélet körkörös felépítésének, 

absztrakciós szintjeinek, magyarázóerejének, illetve a filozófiához való viszonyának 

vizsgálatát. E kérdések elemzésekor természetesen nem menekülhetünk a fentebb 

említett problémától, vagyis az itt következő megállapításokat majd csak a dolgozat 

későbbi, részletesebb elemzései támaszthatják alá. 

Az utolsó alfejezetben pedig – utalva a luhmanni elmélet ismertetésének egyéb 

lehetséges módjaira – a rekonstrukció általam választott útja mellett fogok érvelni. 

 

2.1 Luhmann teoretikus célkitűzése 

 

Elterjedt anekdota a luhmanni életművet tanulmányozók körében, hogy amikor 

Luhmann 1969-ben az újonnan alapított Bielefeldi Egyetem Szociológia Karára került – 

mely kinevezés tulajdonképpen igazi akadémiai pályafutásának kezdetét jelentette –, és 

meg kellett határoznia, hogy milyen kutatási projekten dolgozik, így fogalmazott: „A 

társadalom elmélete; időtartam: 30 év; költség: semmi.”4 Első – ám korántsem végleges, 

később még pontosítandó – megközelítésben tehát azt mondhatjuk, hogy Luhmann célja 

egy társadalomelmélet, vagyis egy szociológiai elmélet megalkotása. Luhmann ugyanis 

úgy vélte, hogy a szociológiából hiányzik az átfogó elmélet, sőt egyenesen a szociológia 

                                                 
4 Luhmann 1999a. 11. A szükséges időtartam megítélésében Luhmann meglehetősen pontosnak 
bizonyult, ugyanis a társadalomelmélete összegzésének szánt magnum opus, vagyis a Die Gessellschaft 
der Gesellschaft című műve 1997-ben, egy évvel halála előtt jelent meg. 
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elméleti kríziséről beszélt.5 E krízis abban mutatkozott meg, hogy igaz ugyan, hogy a 

szociológia az empirikus kutatások területén komoly fejlődést tudhat magáénak, 

azonban ez nem vezetett egy egységes elmélet megszületéséhez. Sőt a szociológusok 

egy jelentős része az ilyen elméletek lehetetlenségét vagy szükségtelenségét állította.6 

Az átfogó elmélet hívei ezzel szemben nem csupán öncélnak tekintették az efféle 

elméleti erőfeszítéseket, hanem úgy gondolták, hogy az előfeltétele a közép- vagy 

mikroszintű szociológiai kutatásoknak is. Mindezek tükrében Luhmann pozíciója két 

lépésben határozható meg. Egyrészt amellett érvel, hogy a szociológiának szüksége van 

átfogó elméletre, másrészt pedig azt igyekszik bizonyítani, hogy ennek az átfogó 

elméletnek a szerepét leginkább a rendszerelmélet képes betölteni.  

E két lépés megkülönböztetése azért fontos, mert így láthatóvá válik, hogy 

Luhmann bizonyos tekintetben nagy ellenfelével, Jürgen Habermasszal került egy 

oldalra. Habermas és Luhmann teoretikus célkitűzésében közös az átfogó 

társadalomelmélet nélkülözhetetlenségének deklarálása, és az annak megalkotására való 

törekvés.7 Az eltérés köztük annak megítélésében áll, hogy miképp nézzen ki ez az 

elmélet, illetve az milyen funkciót töltsön be a társadalom működésében. Ez egyben azt 

is jelenti, hogy Luhmann felkavarta a vizet a hatvanas évekbeli német tudományos 

életben. Ekkoriban ugyanis a német szociológiát két tábor szembenállása jellemezte. 

Egyik oldalon a kritikai elmélet helyezkedett el. Ez az irányzat átfogó 

társadalomelmélet megalkotására törekedett, melyet nagy ívű és radikális társadalmi 

változtatások szolgálatába kívánt állítani. E megközelítés szerint a társadalomelmélet 

politikai szerepet tölt be, vagyis az szükséges a társadalmi változtatások 

véghezviteléhez. S mivel átfogó változtatásokra van szükség, az elméletnek is 

átfogónak kell lennie. Ezzel szemben állt a némi leegyszerűsítéssel pozitivistának 

nevezhető irányzat, amely egyszerre utasította el az átfogó társadalomelmélet 

                                                 
5 Lásd például a luhmanni életmű egyik mérföldkövének számító Soziale Systeme című könyv kezdő 
sorait (lásd Luhmann 1987a. 7.). De ez az elképzelés már tulajdonképpen pályája kezdete óta 
meghatározta írásait (lásd például Luhmann 2005a5. 143.). 
6 A szociológia történetére visszatekintve korántsem egyértelmű az átfogó elmélet iránti igény, épp 
ellenkezőleg, a 20. századi szociológiára – Németországban pedig különösen 1945 után – inkább a 
társadalomra mint egészre vonatkozó kérdés szándékos elhallgatása volt jellemző (lásd Bechmann 1998. 
166.). Az empirikus kutatások sikere eleve csökkenti az elmélet iránti igényt, illetve a puszta módszertan 
szintjére száműzi az elméleti kérdéseket. Ennek következtében a szociológiában egyre bonyolultabb 
adatgyűjtési technikák és egyre kifinomultabb módszertani megoldások alakulnak ki az adatszerzés 
elméleti előfeltevései iránti közömbösség vagy igénytelenség mellett (lásd Balogh-Karácsony 2000. 21.). 
7 A két gondolkodó közti több évtizedes vitát elindító közös kötetben Habermas méltatja Luhmann 
erőfeszítéseit: „A szociológia jelenlegi kontextusában Luhmann egy sajátos álláspontot foglal el. 
Magabiztosan újítja meg a nagy tradíció azon igényét, hogy a társadalmat egészében értsük meg.” 
(Habermas 1971. 142.) 



 14 

szükségességét és a nagy horderejű társadalmi változtatások megvalósíthatóságát.8 A 

baloldali elkötelezettségű kritikai elmélet tehát egyedül tűzte zászlajára az átfogó 

elmélet megalkotását, s joggal róhatta fel politikai ellenfeleinek az efféle erőfeszítések 

hiányát. Ezt a konstellációt borította fel Luhmann, aki a baloldalhoz hasonlóan az 

átfogó társadalomelmélet megalkotására törekedett, ugyanakkor a kezdetektől fogva 

éles kritikával illette a baloldal radikális társadalomalakító törekvéseit, s ezzel – még ha 

Luhmann ideológiai besorolása ennél jóval bonyolultabb kérdés is – a politikai 

jobboldal térfelére sodródott. A kritikai elméletet tehát immáron hazai pályán érte 

támadás, és a társadalomelmélet megalkotására vonatkozó erőfeszítések területén a 

baloldal igen ambiciózus vetélytársra akadt.9 Ez érthetővé teszi azt is, hogy miért számít 

Luhmann a német baloldal szemében a mai napig az egyik legfőbb ellenfélnek. 

Luhmann teoretikus célkitűzése, vagyis az átfogó társadalomelmélet 

megalkotására való törekvés további finomításra szorul. Luhmann szerint ugyanis nem 

téveszthetjük szem elől azt, hogy a társadalomnak része maga a tudomány, a 

tudományos tevékenység, vagyis tulajdonképpen az elmélet is. Amennyiben tehát egy 

társadalomelmélet valóban univerzális akar lenni, akkor annak tartalmaznia kell saját 

magát is, Luhmann szóhasználatával az elméletnek autologikusnak kell lennie.10 Ez azt 

jelenti, hogy az elméletnek tartalmaznia kell az elméletalkotásra vonatkozó kérdéseket 

is, vagyis olyan kérdéseket, melyek a tudományfilozófia vagy az ismeretelmélet 

tárgykörébe tartoznak. Luhmann teoretikus törekvése tehát nem kezelhető pusztán 

szociológiai elméletként, hanem elválaszthatatlan az ismeretelméleti, tehát filozófiai 

kérdésektől.11 Sőt, Luhmann szerint a viszony fordítva is fennáll, vagyis az 

                                                 
8 A pozitivista és a kritikai irányzat szembenállását Luhmann úgy jellemezte, hogy az előbbi a „Mi áll 
fenn?” az utóbbi pedig a „Mi húzódik meg e mögött?” kérdésre kereste a választ (lásd Luhmann 1993b. 
245.). E két tábor szembenállásának a legmarkánsabb manifesztációja az úgynevezett „pozitivizmus vita” 
(lásd például Balogh-Karácsony 2000. 55-75.). 
9 Luhmann meglátásai jelentettek némi vonzerőt a baloldali elkötelezettségűek számára is, és voltak, akik 
a kritikai elmélet táborából szegődtek Luhmann mellé, melyre a legjobb példa Rudolf Stichweh, 
Luhmann egyik legnevesebb követője (lásd Demirovic 2001a. 22-24.). 
10 Lásd például Luhmann 1999a. 16. 
11 Találhatunk érveket arra vonatkozóan is, hogy a társadalomelmélet nem csak, hogy nem szorítható be a 
szociológia határai közé, hanem egy új diszciplína kialakulásáról van szó, mely leginkább a filozófiával 
és a szociológiával mutat rokonságot (lásd Balogh-Karácsony 2000. 14-27.). A diszciplináris határok 
átlépését elismerő, ugyanakkor új diszciplína kialakulását elvető állásponthoz pedig lásd Némedi 2000. 
Akár új diszciplínaként fogjuk fel a társadalomelméletet, akár a már meglévőkből merítő 
transzdiszciplináris elméletként, úgy gondolom, nem túlzás az a kijelentés, hogy Luhmann és Habermas 
munkássága nem csupán ideáltipikus példáját jelentik az efféle elméleteknek, hanem elsősorban nekik 
köszönhető, hogy ilyen intenzitással merül fel a diszciplináris korlátok kérdése. 
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ismeretelmélet sem teljes társadalomelmélet nélkül.12 A kettő között tehát egymást 

feltételező, körkörös viszony áll fenn. Luhmann célja tehát egy olyan elmélet 

megalkotása, amely oly módon írja le a társadalmat, hogy közben a társadalom és az 

annak részeként végbemenő megismerés kapcsolatára is reflektál. 

 

2.2 A körkörös elméleti felépítmény 

 

A luhmanni elmélet megértését és ismertetését leginkább megnehezítő tényező abban 

áll, hogy annak részei kölcsönösen hivatottak egymást megerősíteni, s így az egyik 

megértéséhez a többi ismerete is szükséges lenne.13 Az elmélet részei közti összefüggés 

tehát nem lineáris, vagyis nem rekonstruálható a luhmanni elmélet oly módon, hogy 

egy, a többi elemtől függetlenül elfogadott tételből vezetnénk le az összes többi 

megállapítást. Ezért nevezi elméletét Luhmann körkörösnek.14 A hálózatos elnevezés 

találóbb lenne, mivel az elmélet elemei nem pusztán kört alkotnak keresztirányú 

kapcsolatok nélkül, hanem elrendezésük inkább hasonlít egy hálóhoz, ahol szintén nincs 

kitüntetett elem, mely az összes többi alapjául szolgálna.15  

Azzal a helyzettel állunk tehát szemben, hogy az életművet csak egyszerre, mint 

egészet érthetjük meg igazán, miközben lehetetlen ennek megvalósítása, hiszen az 

olvasás, feldolgozás és ismertetés közben rá vagyunk utalva a lineáris előrehaladásra. 

Luhmann könyveit nem tudjuk másképp, csak szekvenciálisan olvasni, gondolatainkat 

nem tudjuk másképp, csak szekvenciálisan megfogalmazni.16 Valahol meg kell törnünk 

a kört, s a lényegi kérdés az, hogy hol tesszük ezt meg.  

Egyetlen helyes „feltörési pont”, mely az összes többit diszkvalifikálná, nem 

létezik, hiszen ekkor lineáris elméletről is beszélhetnénk. Vannak azonban célszerű, a 
                                                 

12 E megállapításnak, vagyis Luhmann tudásszociológiájának részletesebb vizsgálatára a 6. fejezetben 
kerül sor. 
13 Ezért tartja félrevezetőnek Luhmann, ha elméletéből kiemelnek egy fogalmat – legyen az akármennyire 
kulcsfontosságú –, s azt az elmélet egyéb elemei nélkül tárgyalják. Ekkor az egyes fogalmakat túl-, az 
elmélet felépítményének komplexitását pedig alulbecsüljük (lásd Luhmann 1993c. 141.). 
14 Természetesen nem Luhmann elmélete az első vagy az egyetlen, amely így épül fel. Mind Luhmannt 
megelőzően, mind pedig napjainkban számos olyan gondolkodó akad, aki elutasítja annak lehetőségét, 
hogy a filozófiai vagy szociológiai elméleteket megkérdőjelezhetetlen alapokra építsük. Sőt talán azt is 
kijelenthetjük, hogy az antifundacionalizmus napjaink egyik legmeghatározóbb trendje (lásd például 
Bence 2000. 339-340. Kelemen 2000. 296.). 
15 Jens Soentgen egy labirintushoz hasonlítja Luhmann elméletét, ahol nincs olyan magaslat, amelyről az 
egész belátható lenne (Soentgen 1992. 456-457.). 
16 Valószínűleg a luhmanni elmélet e körkörös vagy hálózatos felépítésének tudható be, hogy Luhmann 
munkásságát többen lexikon formájában igyekeztek feldolgozni (lásd Baraldi-Corsi-Esposito 
1999,Krause 2001.), illetve az elmélet elemei közti kapcsolódások szemléltetésére multimédiás 
eszközökkel, CD formájában is történtek kísérletek (lásd Bardmann-Lamprecht 1999.). 
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megértést előrevivő témák, kiinduló pontok, melyeket ha megvizsgálunk, nagyon fontos 

meglátásokra tehetünk szert akár az egész luhmanni életművel kapcsolatban. Ebben a 

fejezetben ilyen feltörési pont gyanánt a modern társadalom kialakulásának illetve 

annak az eszmetörténetre gyakorolt hatásának kérdését választottam. Ha rekonstruáljuk, 

hogy Luhmann miben látja ezt a változást és annak hozadékát, pontosabb képet 

kaphatunk arról, hogy miben áll az elmélet körkörös felépítése, és milyen összefüggés 

áll fenn az elmélet egyes részei között. 

Ahhoz, hogy megértsük a modern társadalom kialakulásának jelentőségét, 

először is különbséget kell tennünk társadalomstruktúra és szemantika között. E két 

fogalom részletes elemzésére itt nem kerülhet sor, pillanatnyilag meg kell elégednünk 

annyival, hogy itt a társadalmi lét és a gondolkodás tudásszociológiai kettősségének17 

luhmanni megfelelőjéről van szó. A némileg furcsán csengő szemantika kifejezést 

behelyettesíthetjük azon kulturális vívmányok összességével, melyek az eszmetörténet 

tárgyát képezik.18  

A társadalomstruktúra és szemantika megkülönböztetése azonban nem két, 

hanem három összetevőt feltételez. Szükségünk van ugyanis valamire, ami ezt a 

megkülönböztetést végrehajtja, vagy másképp fogalmazva, struktúra és szemantika 

megkülönböztetése maga is egy szemantikai megkülönböztetés. A három összetevőnk 

tehát: társadalomstruktúra, szemantikai tradíció és egy olyan szemantika, amely a kettő 

viszonyát vizsgálja.19 E három elem segítségével megfogalmazhatunk három olyan 

tézist, melyek véleményem szerint a leglényegretörőbben mutatják be a luhmanni 

elmélet felépítését, és egyben a legszemléletesebben ábrázolható segítségükkel annak 

körkörös struktúrája. Természetesen mindhárom tézis részletesebb magyarázatára és 

megerősítésre csak a dolgozat későbbi szakaszaiban kerülhet sor. E három tézis a 

következő: 

1) Az első tézis úgy szól, hogy a premodern és a modern társadalom közti 

átmenet – amely természetesen több évszázados folyamat volt – egy társadalmi 

struktúraváltással, mégpedig a rétegzett, hierarchikus társadalomstruktúráról a 

funkcionálisan differenciált társadalomra való átmenettel jellemezhető.  

                                                 
17 Lásd például Karácsony 1995a. 12. 
18 Lásd például Luhmann 1987a. 224., 1998a1. 19. Mindazonáltal a szemantika kifejezésnek ez, az 
eredeti nyelvészeti alkalmazásán túlmutató jelentése ma már bevettnek számít az eszmetörténetben, 
elsősorban Reinhart Koselleck munkásságának köszönhetően, akire Luhmann is támaszkodik a 
fogalomválasztás során (lásd Luhmann 1998a1. 19. 13. lábj.). 
19 Lásd Luhmann 1992a. 11. 
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2) A második tézis azt mondja ki, hogy a társadalom e struktúraváltása olyan 

lényeges szemantikai változást indított el, melyhez fogható sem előtte, sem pedig utána 

nem volt, illetve az egész újkori szemantika – beleértve az összes tudományterületet és 

a művészeteket – e társadalmi struktúraváltozásra adott reakcióként értelmezhető.  

3) A harmadik tézis pedig úgy hangzik, hogy a modern társadalom struktúrája 

által támasztott követelményeket a Luhmann által kidolgozott elmélet teljesíti a 

legjobban, illetve a modernitás szemantikája olyan megoldásokon fáradozott, melyek 

többnyire a luhmanni elmélet felé tendálnak. Másképp fogalmazva, mind a bekövetkező 

struktúraváltozást, mind pedig annak a szemantikára gyakorolt hatását a luhmanni 

szemantika képes a legadekvátabban leírni. 

A sokat emlegetett körben forgás ezek szerint a következőkben áll.  Azt, hogy a 

saját elmélete alkalmas leginkább a társadalom leírására, Luhmann a társadalmi 

struktúra jellemzőiből magyarázza. Ahhoz azonban, hogy kiderítsük, milyen ez a 

társadalomstruktúra, s ezáltal azt, hogy milyen követelményeket támaszt a 

szemantikával szemben, sőt, hogy egyáltalán beszélhetünk-e efféle követelményekről, 

már eleve szükségünk van egy szemantikára.20 A struktúra milyensége magyarázza 

tehát a szemantika alkalmasságát, azonban ez a struktúra épp ezáltal a szemantika által 

mutatkozik olyannak, amilyen. Íme a körkörösség, a paradoxon, melynek – luhmanni 

terminussal élve – „kibontása” az elmélet feladata.21  

A három elem megkülönböztetése, illetve e három tézis megfogalmazása abban 

is segít, hogy rendszerezzük Luhmann életművét, és feltárjuk az egyes részek közti 

összefüggéseket. Luhmann legtöbb írása ugyanis hozzárendelhető a három elem – 

vagyis társadalomstruktúra, szemantikai tradíció, illetve saját szemantika – 

valamelyikéhez, még ha nem is kizárólagos igénnyel, vagyis azok kisebb-nagyobb 

mértékben a másik kettőt is tartalmazzák.  

A társadalom struktúrájára vonatkozó vizsgálódásainak gerincét az egyes 

funkcionális részrendszerekről írt könyvek alkotják.22 Természetesen ezek nem 

                                                 
20 Ezt a fajta elméleti felépítményt Kiss Endre tipologizálását alapul véve a pozitivizmusra jellemző 
„bizonyítottsági” szemantikával szembeállítva „meghatározatlansági” szemantikának is nevezhetjük. Míg 
az előbbi bizonyított tételekre mint „előszemantikákra” igyekszik építkezni, addig az utóbbi menet 
közben próbálja legitimálni saját magát (lásd Kiss E. 2004. 103-104., 2006. 5-7.). Luhmann megoldása 
tehát nem példanélküli, a legnevesebb példák az ehhez hasonló szemantikai építkezésre Hegel, Husserl 
vagy a posztmodern filozófia.  
21 Lásd például Luhmann 1992a. 11-12. 
22 Úgy mint Die Wirtschaft der Gesellschaft (1999c), Die Wissenschaft der Gesellschaft (1992b), Das 
Recht der Gesellschaft (1995a), Die Kunst der Gesellschaft (1995b), Die Politik der Gesellschaft (2002a), 
Die Religion der Gesellschaft (2002b), Das Erziehungssystem der Gesellschaft (2002c). 
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képzelhetők el a luhmanni szemantika mint módszertan nélkül, továbbá tételei 

alátámasztására ezekben a könyvekben is találhatunk vizsgálódásokat arra vonatkozóan, 

hogy a szemantikai tradíció hogyan közelített az ő álláspontjához. 

A szemantikai tradíciót vizsgáló, vagyis eszmetörténeti tárgyú írásai a 

Gesellschaftsstuktur und Semantik23 című tanulmánykötetekben, illetve a Szerelem – 

szenvedély24 címet viselő munkájában találhatók. Ezek érdekességét az adja, hogy 

megírásukra nem pusztán az eszmetörténeti érdeklődés vezette Luhmannt, hanem 

azokat egyúttal elmélete alátámasztásának is szánta. A szemantikai tradíció elemzésével 

igyekezett megerősíteni egyfelől azt a tézist, miszerint a modern társadalom létrejötte a 

funkcionálisan differenciált társadalomstruktúra kialakulásaként ragadható meg, illetve 

azt, hogy e társadalom leírásának legcélravezetőbb módja saját elmélete. A körben 

forgó elméletet kívülről nem lehet megalapozni, ezért csak belülről, alkalmazása 

eredményességének megmutatásával lehet mellette érvelni. Ilyen belső alátámasztásnak 

tekinthetők Luhmann eszmetörténeti fejtegetései. Természetesen az ebbe a csoportba 

tartozó fejtegetések sem érthetők meg a másik két komponens nélkül, hiszen a 

szemantikai tradíciót a társadalomstruktúrához való viszonyában kell vizsgálni, 

mégpedig Luhmann sajátos szemantikáját mint fogalomrendszert alkalmazva. 

Luhmann saját szemantikáját pedig legrészletesebb és legrendszerezettebb 

formában a módszertani megalapozás igényével íródott Soziale Systeme25 című 

munkájában találhatjuk.26 

Úgy vélem, ez a rendszerezés segít rávilágítani arra, hogy Luhmann első 

ránézésre igen szerteágazónak tűnő vizsgálódásai során egy jól meghatározható célt 

követett, úgymint a modern társadalom elméletének megalkotása során jelentkező, a 

társadalomelmélet és az ismeretelmélet körkörösségében álló paradoxon kibontását. 

Láthatjuk továbbá azt is, hogy Luhmann az elmélete körkörös felépítéséből fakadó 

megalapozás-képtelenséget a roppant terjedelmű életművel, illetve annak elemei közti 

                                                 
23 Luhmann 1993a, 1998a, 1998b, 1999b. 
24 Luhmann 1997a. 
25 Luhmann 1987a. 
26 Ezek persze csak példák voltak a luhmanni életműből, most nem térhetek ki az összes könyv és 
tanulmány elhelyezésére, amit mindazonáltal kivitelezhetőnek tartok, legalábbis abban az értelemben, 
hogy Luhmann munkáiban meg lehet különböztetni a fent említett három komponenst, melyek közül 
általában az egyik hangsúlyosabb. Vannak persze olyan munkák is, melyekben e három elem szinte 
egyforma jelentőséggel bír, mint például fő műve, a Die Gesellschaft der Gesellschaft  esetében. 
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kapcsolatok transzparenssé tételével, és azok koherenciájának megteremtésével 

igyekezett kompenzálni.27 

 

2.3 Az elmélet absztrakciós szintjei 

 

Az eddigiekben úgy jellemeztük Luhmann teoretikus törekvését, hogy az a 

rendszerelmélet társadalomelméletként való alkalmazásából áll. Ez azonban számos 

pontosításra szorul, amit úgy végezhetünk el a legcélravezetőbben, ha rekonstruáljuk az 

elmélet absztrakciós szintjeit. 

Először is különbséget kell tenni egyfelől a „társadalom”, másfelől pedig a 

„szocialitás” (németül Gesellschaft illetve Sozialität) között. Az elmúlt néhány 

évtizedben a német nyelvben a „társadalmi” helyett egyre több helyütt inkább a 

„szociális” kifejezés terjedt el, például a Gesellschaftstheorie kifejezést a Sozialtheorie 

fogalma váltotta fel. E mögött egyrészt tartalmi változás is fellelhető,28 másrészt pedig a 

szociális tágabb jelentéstartalommal bír, melynek egy alesete csupán a társadalom.29 Így 

a szocialitás, illetve a szociális rendszerek Luhmann-nál is tágabb kategóriát 

képviselnek, melyekbe beletartozik minden szociális jelenség, s ennek csupán egyik 

alesete a társadalom, vagy a társadalmi rendszerek, melyeken túl ide tartoznak még a 

szervezetek, az interakciók és a tiltakozó mozgalmak is. 

Dolgozatomban én is e megkülönböztetés értelmében használom a két fogalmat, 

kivéve magát a „társadalomelmélet” kifejezést. Ehelyett pontosabb lenne a „szocialitás 

elméletéről”, vagyis a Sozialtheorie magyar megfelelőjéről beszélni, mivel Luhmann 

célja egy olyan elmélet kidolgozása, amely minden szociális jelenséget felölel. Ennek 

ellenére azonban egyfelől azért, mert ez a kifejezés a magyar nyelvben szokatlanul 

                                                 
27 Egy idevágó Luhmann-passzus: „Ennyiben a következő vizsgálódások nem csak elmélet-technikailag, 
hanem módszertanilag is nagyon absztrakt fogalmi döntésektől függnek. Ennek okai egy körkörös érvben 
rejlenek. Az imént megfogalmazott feltevések ugyanis a modern társadalom jellemzőiről, és arról, hogy 
ebben az összefüggésben mik kezelhetők kielégítően evidens tényekként, természetesen függenek a 
megfigyelési módtól és azoktól a megkülönböztetésektől, amelyekkel a társadalomelmélet megalapozza 
saját magát. Ez nem kerülhető el, mivel végülis a társadalomelméletet is a társadalmon belül kell 
megfogalmazni. A módszertan sem kínál semmilyen ab extra bevezethető, apriori elfogadható 
kiindulópontot. Amennyiben ezt a tényállást figyelembe kívánjuk venni, akkor csak az a lehetőség marad, 
hogy az elmélet felépítményét illetően olyan transzparens módon járjunk el, amennyire csak tudunk, és a 
fogalmakat olyan döntésekként mutassuk fel, melyek megváltoztathatók, s ennek következményei 
megismerhetők.” (Luhmann 1999a. 43.) 
28 E tartalmi változást Balogh István és Karácsony András abban ragadja meg, hogy „a társadalom 
fogalma immár nem a totalitás filozófiai kategóriájára épül, hanem az emberek közötti társadalmi 
interakciók és kommunikációk hálózatára és szerveződéseire.” (Balogh-Karácsony 2000. 25.) 
29 Vö. Burth 2003. 296. 



 20 

hangzana, másrészt pedig azért, mert maga Luhmann is többnyire megmaradt a 

Gesellschaftstheorie elnevezés mellett, a „társadalomelmélet” kifejezést fogom 

használni. 

Tisztázásra szorul az is, hogy mit nevezhetünk rendszerelméletnek, illetve 

általános rendszerelméletnek. Amennyiben rendszerelmélet vagy általános 

rendszerelmélet alatt olyan elméletet értünk, amely ezzel az elnevezéssel illeti magát, 

akkor csak a múlt század első felétől, elsősorban Ludwig von Bertalanffy 

munkásságától számítva beszélhetünk róla.30 Amikor azonban Luhmann a 

rendszerelmélet fejlődését vizsgálja, akkor ennél messzebbre megy vissza. Három 

szakaszt különböztet meg a rendszerelméleti gondolkodás történetében. Az elsőt az 

antikvitásig visszanyúló rész/egész megkülönböztetés jellemzi mint fő paradigma, a 

másodikat – s ide sorolja Bertalanffyt – a rendszer/környezet differencia, míg a 

harmadikat az önreferenciális rendszerek elmélete.31 Ez utóbbi paradigmára építi 

Luhmann saját elméletét is, mégpedig elsősorban Heinz von Foerster kibernetikai 

rendszerelméletére, illetve a Humberto Maturana és Fransisco Varela neurobiológusok 

által kidolgozott autopoiétikus rendszerelméletre támaszkodva. 

Fontos megkülönböztetni továbbá az általános rendszerelméletet annak 

szociológiai alkalmazásától. Az általános rendszerelmélet32 olyan transzdiszciplináris 

elmélet, amely különböző tudományterületek izomorfiáit kísérli meg leírni egyetlen 

átfogó elmélettel. Nem sorolható be egyetlen tudományterület alá sem, ami nem zárja 

ki, hogy ez efféle elméleti elgondolások általában egy konkrét diszciplínából eredjenek. 

Az általános rendszerelmélet szociológiai alkalmazása a szociális rendszerek általános 

elmélete. Ezen a területen megkerülhetetlenek Talcott Parsons érdemei, akinek több 

meglátását Luhmann is átveszi, szem előtt tartva, hogy Parsons a rendszerelmélet fent 

bemutatott második, tehát nem a legújabb korszakához tartozott. A szociális rendszerek 

általános elmélete olyan megállapításokat tartalmaz, amelyek már nem mind vihetők át 

másfajta, például pszichikai rendszerekre, érvényesek azonban a szociális rendszerek 

minden altípusára, melyek sorában Luhmann munkái nagy részében hármat említ meg, 

így a társadalmi rendszereket, a szervezeteket és az interakciókat, munkássága vége felé 

                                                 
30 Lásd Karácsony 2003. 
31 Lásd Luhmann 1987a. 20-29. Az ezzel ellentétes állásponthoz, vagyis ahhoz a véleményhez, hogy 
Parsons előtt nem beszélhetünk valódi értelemben vett szociológiai rendszerelméletről, lásd Dieckman 
2004. 13-19. 
32 Az általános rendszerelmélet nem tévesztendő össze az általános rendszerek elméletével, ez utóbbi 
tárgyát ugyanis olyan furcsa és problémás entitások kellenék, hogy képezzék, mint az „általános 
rendszerek” (Lásd László 1986. 91-92.). 
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azonban hajlott egy negyedik rendszertípus, nevezetesen a tiltakozó mozgalmak 

különálló típusként való meghatározására.33 A rendszerszintek e megkülönböztetését az 

alábbi ábrával szemléltethetjük: 

 

 

 

1. ábra: A rendszerszintek és a rendszerek típusai (Luhmann 1987a. 16. alapján). 

 

E rendszerszintek egyértelmű megkülönböztetését Luhmann azért tartja fontosnak, mert 

segítségével elháríthatók a rendszerelmélettel szemben megfogalmazott egyes kritikák, 

illetve elkerülhető némely téves következtetés. Ilyen tipikus hibás meglátásként említi 

Luhmann például azt az elgondolást, miszerint a rendszerelmélet egyenlőségjelet tenne 

a társadalom és az organizmus közé, vagy azt, hogy az interakcióelmélet segítségével 

megalkothatnánk a szocialitás elméletét. Szintén elutasítja azt, hogy a technikai 

rendszerek területén szerzett meglátásainkat átvigyük az általános rendszerelmélet 

szintjére.34 Mindezek elkerülhetők, ha szem előtt tartjuk a fenti ábrát, ugyanis a 

megállapítások csak lefelé vihetők át automatikusan, felfelé nem. Tehát az általános 

rendszerelmélet minden megállapítása igaz kell, hogy legyen a szociális rendszerek 

elméletére, viszont ez fordítva nem áll fenn.  

Annak ellenére, hogy az általános rendszerelmélet már az absztrakció nagyon 

magas fokát jelenti, még mindig nem értünk el a luhmanni elmélet építményének 

legtetejére. Az általános rendszerelmélet ugyanis még mindig csak egy alesete a 

differencia- vagy más néven formaelméletnek. E legabsztraktabb szintet jelentő 

elméletét Luhmann elsősorban George Spencer Brown meglátásaira alapozza.35 

Luhmann differenciaelmélete szerint minden megfigyelés vagy leírás egy 
                                                 

33 Lásd Luhmann 1999a. 847., 863-864. 
34 Lásd Luhmann 1987a. 17. 
35 A differenciaelmélet neves képviselői közé sorolja továbbá Ferdinand Saussure-t vagy Jacques Derridát 
(lásd Luhmann 2006a. 66-69.). 
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megkülönböztetéssel kezdődik, melyek közül egy – tehát nem kizárólagos, bár 

Luhmann szerint kétségkívül a legígéretesebb – a rendszer/környezet 

megkülönböztetés,36 vagyis a rendszerelmélet.  

A luhmanni elmélet felépítése tehát a következőképpen rekonstruálható. A 

legfelső, legabsztraktabb szinten helyezkedik el a differenciaelmélet, melynek egy 

lehetséges formája az általános rendszerelmélet. Az általános rendszerelmélet tágabb a 

szociális rendszerek elméleténél, tehát Luhmann feljogosítva érzi magát arra, hogy más 

tudományterületekről – elsősorban a kibernetikából és a biológiából – vegyen át 

meglátásokat.37 Az egységes szociológiai elmélet megalkotását Luhmann az általános 

rendszerelmélet szociológiai alkalmazásában látja, vagyis a szociális rendszerek 

általános elméletének kidolgozásában. A szociális rendszerek pedig tovább bonthatók 

társadalomra, szervezetekre, interakciókra és tiltakozó mozgalmakra, melyek közül a 

társadalom elemzése teszi ki Luhmann munkásságának döntő részét.38  

Az ily módon rekonstruált hierarchikus elméleti felépítmény ellentmondani 

látszik a luhmanni elmélet körkörösségére vonatkozó megállapításoknak. Ezért fontos 

hangsúlyozni, hogy ez a hierarchia a szintek absztrakciójának mértékére vonatkozik, 

azonban a felső szintből nem alapozható meg deduktíve az alatta lévő. Minél 

absztraktabb szintre érünk a luhmanni elméletben, az annál üresebb lesz. Legfelül csak 

ennyit találunk: „Tégy egy megkülönböztetést!” A differenciaelmélet önmagában 

semmit sem mond arra vonatkozóan, hogy milyen megkülönböztetést kell 

alkalmaznunk. A rendszer/környezet differencia, vagyis a rendszerelmélet melletti 

választás csak utólag, ezen elmélet alkalmazása útján igazolható, vagyis pontosan úgy, 

ahogy azt a körkörös elméleti felépítménnyel kapcsolatban láthattuk.39 

 

                                                 
36 Az a megfogalmazás, hogy a rendszerelmélet a rendszer/környezet megkülönböztetés alkalmazása, nem 
azonos a rendszer/környezet differenciával mint vezérlő paradigmával, vagyis a fentebb ismertetett 
rendszerelméleti paradigmák közül a másodikkal.  
37 A Luhmannal szembeni kritikák jelentős része arra irányul, hogy módszertani hibát követ el, amikor az 
autopoiészisz elvét a szociális rendszerek leírására alkalmazza, mivel azt Maturana és Varela biológiai 
elméletnek szánták. Eszerint tehát Luhmann pontosan azt a hibát követi el, amit az imént kívánt kivédeni 
a rendszerelméleti szintek megkülönböztetésével, vagyis annak hangsúlyozásával, hogy azonos szinten 
elhelyezkedő elméletek között nem lehet automatikusan átvinni a megállapításokat. Luhmann ezt a 
kritikát azzal igyekszik kivédeni, hogy ő először általánosítja az autopoiészisz elméletét, majd ezután 
alkalmazza azt a szociális rendszerekre.  
38 Emellett a szervezetelméleti vizsgálódásai sem elhanyagolhatóak, melyek tulajdonképpen eredeti 
kutatási területét képezték, s legelső publikációi is e témakörben jelentek meg. Lásd ehhez Karácsony 
2001.  
39 Ezért tartom félrevezetőnek Luhmann esetében a „metaelmélet” vagy a „nagy elmélet” elnevezést, ezek 
ugyanis véleményem szerint implikálják ezt a deduktív viszonyt. 



 23 

2.4 Az elmélet magyarázóereje 

 

A szociális jelenségek magyarázata és az ahhoz kapcsolódó módszertani problémák a 

szociológia és a társadalomfilozófia kulcskérdései közé tartoznak. Megismervén 

Luhmann célkitűzését, vagyis az átfogó társadalomelmélet megalkotásának igényét, 

illetve az ezen erőfeszítés eredményeképp létrejött roppant terjedelmű életművet, azt 

várnánk, hogy munkássága számos magyarázattal szolgál a társadalmi jelenségekre 

vonatkozóan. Ám az, hogy eredményei mennyiben tekinthetők magyarázatoknak, több 

szempontból is kérdéses.40 

Először is az elmélet már említett körkörös felépítéséből fakadóan nem 

találhatunk olyan biztos pontot, amelyből a szükségszerűség erejével bíró állításokat 

vezethetnénk le. Ehelyett meg kell elégednünk azzal, hogy a megállapítások egymást 

erősítik, vagyis igazolásul az egész elmélet koherenciája szolgál.41 

A körkörös elméleti felépítmény mellett egy másik érv is szól a magyarázatok 

problematikussága mellett, mely a világ komplexitásával függ össze. Némileg 

leegyszerűsítve Luhmann ide vonatkozó gondolatait azt mondhatjuk, hogy nem 

vagyunk képesek a világ komplexitását teljes egészében megragadni, ezért annak 

minden megfigyelése vagy leírása szelektív kell, hogy legyen, vagyis bizonyos dolgokat 

láttat, másokat pedig rejtve hagy. A modern társadalom jellemzésekor azt igyekszik 

Luhmann bizonyítani, hogy nem létezik egyetlen helyes vagy kizárólagos megfigyelési 

séma sem, vagyis mindig választhattunk volna másképp is. Ebből kifolyólag minden 

megfigyelés, minden leírás – így persze Luhmann saját elmélete is – kontingens. 

Természetesen vannak jobb és rosszabb megfigyelési sémák, a kezdeti választásunk 

                                                 
40 A magyarázatok természetére vonatkozó kérdések maguk is filozófiai viták tárgyát képezik. Ha tehát 
azt akarjuk vizsgálni, hogy Luhmann elmélete szolgál-e magyarázatokkal, akkor azzal a nehézséggel is 
szembe kell néznünk, hogy miben leljük fel a magyarázatok kritériumait. Ha például azt mondjuk, hogy a 
magyarázat az okok felkutatását jelenti, akkor kizárólag a kauzális magyarázatok létjogosultságát 
ismerjük el. Természetesen ez is védhető álláspont, de vannak olyan elképzelések is, melyek ennél 
tágabban húzzák meg a magyarázatok körét. Rainer Schützeichel szerint például „magyarázat alatt egy 
olyan, kontrasztív miért- vagy hogyan-kérdésre adott választ érthetünk, melynek episztemológiai 
funkciója abban áll, hogy erősítse tudásunk koherenciáját.” (Schützeichel 2003. 22.) E meghatározás nem 
szűkíti le a magyarázatok körét, hanem egyaránt magyarázatnak tekinti a kauzális, a funkcionális, a 
strukturális stb. típusokat. Schützeichel Luhmann elméletét az „evolúciós magyarázatok” kategóriájába 
sorolja, vagyis magyarázatnak tekinti azt, jóllehet olyan magyarázatnak, amely véletlen 
mechanizmusokból áll (lásd Schützeichel 2003. 24.). Tekinthetjük tehát Luhmann elméletét 
magyarázatnak, ám ekkor olyan magyarázattal van dolgunk, amely épp azokat az elemeket tartalmazza, 
nevezetesen a véletleneket, amelyeket elvileg a magyarázatoknak kellene kiküszöbölniük. 
41 Rainer Schützeichel a magyarázatok fajtái szerint megkülönbözteti az elméletek két fő típusát, úgymint 
a fundamentalista, illetve a koherencia-elméleteket, Luhmannt pedig a második típusba sorolja (lásd 
Schützeichel 2003. 12-13.). 
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végigviteléből, részletes kifejtéséből származó eredmények megerősíthetik döntésünk 

helyességét, azonban a világ minden jellemzőjét sohasem írhatjuk le egyetlen elmélet 

segítségével. A választásunk mindig kizár bizonyos lehetőségeket, mindig megköti az 

elméletépítés további lépéseit, így mindig lesznek olyan dolgok, melyeket nem tudunk 

az elméletünk segítségével leírni. Az, hogy nem tudjuk a világ minden aspektusát 

egyetlen elméletbe foglalni, egyben azt is jelenti, hogy az elmélet által szolgáltatott 

magyarázatok sohasem lehetnek teljesek. 

Ha minden elmélet kontingens, egyik sem képes a világ teljes leírására, vagyis 

mindig létezik egy másik, amely többletmegállapításokat tartalmaz, akkor felmerülhet a 

kérdés, hogy mivel kívánja Luhmann alátámasztani azt az állítását, miszerint elmélete a 

modern társadalom leírásának a legtermékenyebb módját jelenti. E kérdés 

megválaszolásához először is azt kell tekintetbe venni, hogy Luhmann azt igyekszik 

kimutatni – ami persze megint csak körkörös érvelés útján lehetséges –, hogy jóllehet a 

modern társadalomban nem létezik egyetlen kitüntetett nézőpont, vagyis egyetlen 

kizárólagos elmélet sem, ugyanakkor felvethető a társadalom és az azt leíró elmélet 

közti kompatibilitás kérdése. A modern társadalom esetében ez azt jelenti, hogy nem 

fogadható el semmilyen előzetesen adott elgondolás, vagyis mindennel kapcsolatban 

felvethető az a kérdés, hogy miért pont ezt a megközelítést választottuk. Luhmann célja 

egy olyan elmélet kidolgozása, amely a lehető legmesszebb megy el az ilyen kérdések 

sorában, vagyis semmit sem tételez adottnak. Ezáltal kívánja biztosítani azt, hogy 

elmélete a lehető legnagyobb mértékben feleljen meg a modern társadalom 

jellemzőinek. Úgy is fogalmazhatunk, hogy mindent megkérdőjelezve, semmit sem 

eleve adottnak tekintve kíván kidolgozni egy olyan fogalmiságot, melynek alapján 

leírható, rekonstruálható minden szociális jelenség. Másképp fogalmazva célja a 

„normalitás valószínűtlenként való megmagyarázása”.42 Elméletére így leginkább a 

rekonstrukció kifejezés illik. Nem az a célja, hogy új jelenségeket írjon le, hanem az, 

hogy mindazt, amit más elméletek igyekeztek eleddig megragadni és elénk tárni, azt 

újrafogalmazza egy olyan elmélet segítségével, amely semmit sem tételez fel előzetesen 

adottnak, s így megfelel a modern társadalom kívánalmainak.  

Az a megállapítás, hogy Luhmann elsődleges célja nem új jelenségek leírása, 

hanem a meglévő eredmények újrafogalmazása a kitűzött kritériumoknak megfelelő 

fogalmiság segítségével, persze nem azt jelenti, hogy ne jutnánk új ismeretekhez. Az 

                                                 
42 Lásd Luhmann 1987a. 162. 
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elmélete által szolgáltatott ismerettöbblet abban áll, hogy egymástól eltérő jelenségeket 

írunk le ugyanazon fogalmiság segítségével, s ezáltal összefüggéseket tárhatunk fel 

közöttük. A Luhmann által funkcionális módszernek nevezett eljárás43 ismerethozadéka 

tehát nem sajátos okok és okozatok összekapcsolásának bizonyosságában rejlik – ilyen 

bizonyosság szerinte egyébként sem létezik, mert a világ megragadhatatlan 

komplexitása miatt minden kauzalitás szükségképpen szelektív, leegyszerűsítő –, hanem 

egyre komplexebb és absztraktabb összehasonlítási lehetőségek megteremtésében.44  

Az eddigiekből talán már kitűnhet, hogy találhatók a luhmanni elméletben is 

előfeltevések. Előfeltevésnek tekinthető például Luhmann azon elgondolása, miszerint a 

világot nem tudjuk a maga teljes komplexitásában megragadni.45 Előfeltevésektől 

mentes elmélet helyett tehát célszerűbb olyan elméletről beszélni, amely a lehető 

legkevesebb, vagyis a lehető legáltalánosabb előfeltevésekkel él. Ha előfeltevéseinket 

nem küszöbölhetjük ki teljesen, akkor a legtöbb, amit tehetünk, hogy a lehető 

legnagyobb mértékben általánosítjuk azokat. 

Mindezek után mi módon kívánja tehát Luhmann alátámasztani azt, hogy 

elmélete alkalmasabb a modern társadalom leírására, mint a konkurens megközelítések? 

Luhmann szerint egyetlen elmélet sem nyújthat a szükségszerűség erejével bíró 

magyarázatokat, mivel mindegyik előfeltételez valamit, amit meg lehet kérdőjelezni. 

Amennyiben minden elmélet szelektív módon írhatja csak le a valóságot, tehát 

döntéseket tartalmaz, akkor arra kell törekednünk, hogy a lehető legabsztraktabb és 

legkomplexebb elméletet alkossuk meg. Ez ugyanis lehetővé teszi a teoretikus döntések 

következményeinek feltárását, vagyis láthatóvá válik, hogy az egyes elméletek fogalmi, 

módszertani döntései milyen előfeltevéseken nyugszanak, illetve hogy milyen 

megállapításokra vezetnek. Luhmann tehát „ha-akkor” összefüggések segítségével 

kívánja leírni a saját, illetve az övétől eltérő elméletek teljesítményét. Úgy is 

fogalmazhatunk, hogy a luhmanni elmélet magába akarja foglalni a konkurens 

elméleteket vagy fogalmi rendszereket, mint hozzá képest kevésbé absztraktakat.46 

Luhmann célkitűzése egy olyan elmélet megalkotása, amely kontingensként kezeli 

mindazt, amit más elméletek adottnak tételeznek. A kitüntetettsége tehát abban áll, hogy 

                                                 
43 A funkcionális módszert a 8.2 fejezetben fogom tárgyalni. 
44 Lásd Luhmann 2005a2. 44., 1999a. 42.  
45 Lásd Kiss G. 1990. 11. 
46 Klaus Podak Luhmann e stratégiáját „befoglaló konkurenciának” nevezi (Podak 1984. 737.). 
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a társadalmi jelenségek ábrázolását előfeltevésektől mentesen, vagy legalábbis a többi 

elmélethez képest absztraktabb szintű előfeltevésekre támaszkodva éri el. 

 

2.5 Az elmélet viszonya a filozófiához 

 

Úgy vélem, az eddigiek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy Luhmann elmélete 

nem tekinthető kizárólag szociológiainak, hanem számos eleme a filozófia, szűkebben 

az ismeretelmélet terrénumához tartozik.47 A szociológiai és filozófiai elemek 

keveredése megnehezíti az elmélet recepcióját, és növeli az ellenállást vele szemben. A 

szociológusok túl filozófiainak,48 a filozófusok túl szociológiainak tartják.49  

Az elmélet elhelyezését tovább nehezítik Luhmann filozófiaellenes 

megjegyzései is,50 illetve az, hogy saját elméletét sokszor a filozófiai megközelítéssel 

helyezi szembe, ez utóbbit egy elmúlt korszak maradványának minősítve. Ez a 

látszólagos ellentmondás feloldható azzal, hogy Luhmann nem a filozófia illetve az 

ismeretelmélet témakörébe tartozó kérdések felvetését tartja elhibázottnak, hanem azt, 

ha mindezt a szociológiai vizsgálódások előtt tesszük meg. A szociológia 19. századi 

kialakulásától kezdve ugyanis a filozófia primátussal rendelkezett a szociológiával 

szemben. A filozófia még a szociológiai kutatás előtt megválaszolt bizonyos kérdéseket, 

tehát apriori döntéseivel megalapozta a szociológia módszertanát és 

fogalomrendszerét.51 Luhmann szakít ezzel az elgondolással. Célja a szociológia és az 

ismeretelmélet közti új, egymást feltételező körkörös viszony kialakítása. 

„Megkíséreljük a funkcionális differenciálódás elméletét egyesíteni az ismeretelméleti 

kérdésfeltevések manapság elkerülhetetlen radikalizmusával, elgondolásokat egyikből a 

másikba átvinni, és vissza.”52  

Luhmann filozófiáról szóló kritikai megjegyzései tehát a szociológiát előzetesen 

megalapozó értelemben felfogott filozófiára vonatkoznak. Ehelyett azt az álláspontot 

képviseli, hogy a korábban a filozófia hatáskörébe tartozó kérdéseket egy, a 

                                                 
47 Azt, hogy Luhmann elmélete nem érthető meg, illetve félreérthető filozófiai vizsgálódások nélkül, 
különösen hangsúlyozza Gripp-Hagelstange 1997. 9-14., Clam 2000a. 75-77. Clam 2000b. 296. 
48 Például a szemére vetik, hogy kimerül a fogalmi felépítmény konstrukciójában, s nem szolgál 
magyarázatokkal a szociológiai kérdésekre vonatkozóan (lásd Esser 1991. 9-13.). 
49 Pályafutása kezdetén felrótták neki, hogy filozófiai problémákat akar megoldani szociológiai 
eszközökkel (lásd Hondrich 1973. 91.). 
50 Minek következtében Luhmannt egyenesen antifilozófusnak is nevezhetjük (lásd Spaemann 1999. 264). 
51 Lásd ehhez Luhmann 1992b. 7-8., Clam 2002. 11-12. 
52 Luhmann 1992b. 10. 
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társadalomelmélet és az ismeretelmélet körkörös viszonyát feltételező elmélet keretében 

kell feltennünk. 

Persze nem Luhmann volt az első, aki megkérdőjelezte a filozófia elsőbbségét. 

Találhatunk példákat erre a filozófia vagy a társadalomtudományok történetében,53 

illetve újabban számos tudomány – a neurobiológiától kezdve a kognitív tudományon át 

a nyelvészetig – igényt tart az ismeretelméleti kérdések vizsgálatára, elutasítva a 

filozófia e terület feletti primátusát.54  

Luhmann törekvésére nem csupán úgy tekinthetünk, mint a filozófiai és a 

szociológiai vizsgálódások összekapcsolására, hanem azt is mondhatjuk, hogy egy 

azokat tartalmazó, még átfogóbb elmélet megalkotására törekedett. Azalatt, hogy a 

luhmanni elmélet a filozófiánál is átfogóbb jellegű, az értendő, hogy kontingensként 

kezeli mindazt, amit a filozófia adottnak vesz. A luhmanni elmélet tükrében minden 

eddigi filozófia leegyszerűsítés, bizonyos megkérdőjelezhető dolgok meg nem 

kérdőjelezése, a lehetőségek tárházából egy alternatíva kiválasztása, és a többi 

figyelmen kívül hagyása.55  

Luhmann nem is mulasztja el a filozófiai tradíció vizsgálatát elmélete 

segítségével, melynek tükrében minden eddigi filozófia olyan elméletként jelenik meg, 

mely nem jutott el a komplexitás megfelelő fokára. Ez elsősorban abban ragadható meg, 

hogy a filozófiai tradíció a modern társadalom elméletének hiányában nem volt képes 

kellő mértékben reflektálni a megismerés és a társadalom jellemzőinek összefüggéseire. 

Luhmann ezen összefüggések feltárását tűzi ki célul, s innen ered a hatkötetes 

tanulmánygyűjteményének címéül szolgáló, programként is felfogható elnevezés: 

„szociológiai felvilágosodás”.56 

Véleményem szerint a luhmanni törekvés e grandiózus és radikális vonása, 

vagyis az, hogy a filozófiát magába foglaló vagy azt meghaladó elmélet kidolgozásának 

igényével lép fel, váltja ki követőiből a legnagyobb csodálatot, s egyúttal szüli a 

leghevesebb ellenállást kritikusai körében.  

 

                                                 
53 Jean Clam szerint a filozófia primátusán alapuló modellt először Heidegger kérdőjelezte meg (lásd 
Clam 2002. 12-13.). Tulajdonképpen a tudásszociológiát is felfoghatjuk e modell megkérdőjelezéseként.  
54 Lásd Luhmann 1992b. 8-9. A nyelvészetnek és a kognitív tudománynak a filozófia aprioritizmusa elleni 
naturalista lázadásáról lásd Kertész 2000.  
55 Erre legjobb példaként az ontológia szolgál, melyet Luhmann a lét/nemlét megkülönböztetés 
alkalmazásának alapul vételével jellemez, azonban ez csak egy a lehetséges megkülönböztetések közül. 
56 Lásd Luhmann 2005a3. 
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2.6 Az elmélet rekonstrukciójának menete 

 

Annak eldöntését, hogy a luhmanni elmélet rekonstrukciója során milyen utat 

kövessünk, több tényező is nehezíti. Egyrészt a már említett körkörös felépítéséből 

kifolyólag nem létezik egyetlen kizárólagos kiindulási pont, hanem több lehetőség 

kínálkozik arra nézve, hogy mely részekkel vagy fogalmakkal kezdjük az elmélet 

bemutatását. További nehézséget jelent az, hogy munkássága során Luhmann többször 

is más szerzők elgondolásait integrálta saját kulcsfogalmai közé, és ez egyben 

hangsúlyeltolódásokat is eredményezett elméletében.57 

Mindazonáltal célszerűnek tűnik az elmélet ismertetését a legabsztraktabb 

szinttel kezdeni, majd pedig fokozatosan haladni a konkrétabb részek felé. Én is ezt az 

eljárást választottam, mégpedig azon kulcsfogalmak és hangsúlyok alapján, melyek 

Luhmann munkásságának legutolsó szakaszában voltak jellemzők. Mielőtt azonban 

hozzáfognék a fogalmak általam választott sorrendben történő ismertetéséhez, röviden 

kitérek arra, hogy milyen más szempontokat lehetett volna érvényesíteni e 

rekonstrukció során,58 s egyben igyekszem megindokolni saját választásomat. 

Az első dilemma abból adódik, hogy a luhmanni életműben található egy 

meglehetősen hangsúlyos határ, az úgynevezett „autopoiétikus fordulat”, amely két 

korszakra osztja azt. Munkássága elején ugyanis még nem rendelkezett az autopoiészisz 

koncepciójával, mely viszont a második, a nyolcvanas évektől kezdődő korszak 

kardinális eleme. Nem csupán arról van szó, hogy egy új fogalom lépett egy régi 

helyébe, hanem bizonyos hangsúlyeltolódásról is beszélhetünk, ami abban áll, hogy a 

rendszer struktúrái helyett annak elemei kerültek előtérbe.59 A két korszak közti efféle 

hangsúlyeltérés felvethetné annak igényét, hogy a rekonstrukciót az első periódus 

bemutatásával kezdjük, majd ennek alapján vizsgáljuk meg, hogy mi újat hozott a 

második.60 Úgy vélem azonban, hogy a két korszak között nincs eltérés a teoretikus 

célkitűzés vagy az elmélet fő mondanivalójának tekintetében, s nem is beszélhetünk 

                                                 
57 Tim Murphy a luhmanni elmélet állandóan formálódó jellegét úgy érzékelteti, hogy nem Luhmann 
gondolatairól (thought), hanem gondolkodásáról (thinking) beszél (lásd Murphy 2006. 56-57.). 
58 Annak tömör összefoglalásául, hogy a luhmanni elméletbe való bevezetésre vállalkozó szerzők milyen 
megoldásokat választottak, lásd Krause 2001. 3-6. 
59 Lásd ehhez Balog-Karácsony 2000. 295-297. 
60 Az elmélet ilyen kronologikus bemutatását választotta Stefan Lange Luhmann politikaelméletéről írt 
munkájában (Lange 2003.). A politika esetében ez azzal indokolható, hogy több politikaelméleti témát és 
fogalmat Luhmann csak a korai fogalmisága segítségével tárgyalt, s az autopoiétikus rendszerelmélete 
kidolgozása után már nem tért vissza azokhoz.  
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valódi „fordulatról.” Arról van csupán szó, hogy a második korszakban egy 

kidolgozottabb, mélyrehatóbb fogalmiság segítségével kívánta megoldani azt a 

problémát, melyet már az elsőben is tárgyalt. Ezért gyümölcsözőbbnek tartom az 

elméletet ama fogalmiság segítségével bemutatni, melyet maga Luhmann is 

kiforrottabbnak tartott.61 

Érvelhetnénk az elmélet olyan rekonstrukciója mellett is, amely a folyamatos 

általánosítás mentén igyekszik bemutatni azt, vagyis egy eredetileg elsősorban 

szervezetelméleti gondolat először általános rendszerelméletté, majd pedig 

differenciaelméletté történő kitágításaként.62 Ezt indokolhatná Luhmann pályafutása is, 

hiszen karrierje köztisztviselőként indult, s ekkoriban figyelme is elsősorban 

közigazgatási és szervezetelméleti kérdésekre irányult, jóllehet e területen igen 

szokatlan fogalmisággal és absztrakciós szinttel társulva. Úgy vélem azonban, hogy a 

konkrétabbtól az általánosabb felé való haladás érthető megoldás ugyan az elmélet 

kidolgozása során, de a rekonstrukció esetében az ezzel ellentétes irány a célravezetőbb, 

hiszen ekkor minden újabb szintet egy már tárgyalt absztraktabbnak a speciális, 

differentia specificák által meghatározható aleseteként tárgyalhatunk.  

Felhozható egy harmadik ellenvetés is azzal szemben, hogy a legáltalánosabb 

szinttel kezdve, a differenciaelmélet, az általános rendszerelmélet, a szociális rendszerek 

elmélete és a társadalomelmélet szintjeit megkülönböztetve és azokat egymásból 

kifejtve tárgyaljuk az elméletet. Mégpedig az, hogy az első két szintet, vagyis a 

differenciaelméletet és az általános rendszerelméletet Luhmann nem fejtette ki önálló 

könyv formájában, sőt igazából olyan tanulmányokat sem írt, melyeknek kifejezetten 

ezek szisztematikus tárgyalása lenne a célja. Az általános rendszerelmélet és részben a 

differenciaelmélet egy előadássorozatának írásban is megjelent változatában található 

meg a legrészletesebb formában,63 ez viszont nem Luhmann által is közlésre szánt mű. 

Természetesen ez a két részelmélet integráns szerepet játszik egyéb műveiben. Soziale 

Systeme című kulcsfontosságú munkája például az általános rendszerelmélet 

szociológiai alkalmazását jelenti, a differenciaelmélet pedig a másik főművében, a Die 

Gesellschaft der Gesellschaftban tölt be végig fontos szerepet. Ez azonban mégsem 

azonos e részelméletek önálló szisztematikus kifejtésével, mely a másik két szint, a 

szociális rendszerek elmélete és a társadalomelmélet esetében megtörtént a két imént 

                                                 
61 Vö. Krause 2001. 6. 
62 Vö. Schmid 1996. 139-140. 
63 Lásd Luhmann 2006a. 
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említett műben. Mindez a differenciaelmélet esetében azért is tűnik zavaró 

hiányosságnak, mert az a kései műveiben olyannyira hangsúlyossá vált, hogy az már-

már egy újabb paradigmaváltás gondolatát veti fel. Eszerint a luhmanni életmű 

tulajdonképpen nem kettő, hanem három korszakra lenne osztható, ahol is a második 

paradigmaváltás az autopoiésziszről a differenciaelméletre való hangsúlyeltolódásban 

áll.64 Ez nem jelenti az autopoiészisz koncepciójának elvetését vagy módosítását, hanem 

csupán azt, hogy az autopoiétikus rendszerek elmélete egyre inkább egy általánosabb 

elmélet, a differenciaelmélet egy specifikus aleseteként jelenik meg, amely mellett 

Luhmann-nál szerephez jutnak más alesetek is, mint például a médium/forma elmélet.  

Mindezzel együtt úgy gondolom, az, hogy e részelméletek önálló könyvben 

vagy tanulmányban történő kifejtése elmaradt, még nem ok arra, hogy ne ezek mentén 

haladva végezzük el az elmélet rekonstrukcióját. Mivel azonban Luhmann 

differenciaelméleti fejtegetései igen hamar átmennek az általános rendszerelméletbe, 

célszerűbbnek tartottam e kettőt egy fejezetben tárgyalni. Az elmélet 

rekonstrukciójának a menete tehát a következő: A harmadik fejezetben a 

differenciaelméletet és a rendszerelméletet, a negyedikben ennek a szociális 

jelenségekre való alkalmazását, vagyis a szociális rendszerek elméletét, míg az 

ötödikben a szociális rendszerek egyik típusát, a társadalmat tárgyalom. Végül a hatodik 

fejezetben Luhmann tudásszociológiájának elemzésén keresztül kísérletet teszek 

elmélete körkörös felépítésének szemléltetésére, vagyis annak bemutatására, hogy a 

modern társadalom általa leírt jellemzőiből miért éppen olyan követelmények 

eredeztethetők az elméletalkotással szemben, melyek a differenciaelméleti 

kiindulóponthoz vezetnek. 

                                                 
64 Vö. Baecker 2006b. 7-8. Baecker azt is megjegyzi, hogy a megalapozó jellegű Soziale Systeme című 
művét Luhmann e hangsúlyeltolódások miatt később már valószínűleg másképp írta volna meg. A 
luhmanni életmű három szakaszra osztását hangsúlyozza még Gumbrecht 2001. 49-50. 
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3 Általános rendszerelmélet 

 

A luhmanni elmélet részletes, lépésről-lépésre történő rekonstrukcióját tehát a 

differenciaelmélete, illetve az azzal igen hamar összefonódó általános rendszerelmélete 

elemzésével kezdem. Mivel a differenciaelmélet képviseli a legáltalánosabb szintet, 

ennek tárgyalásakor nem támaszkodhatunk semmilyen eleve adott fogalomra vagy 

tételre. Más szóval az elmélet e legáltalánosabb részének kell szolgáltatnia azt a pontot, 

ahonnan előfeltevések nélkül – illetve az előző fejezetben mondottak alapján talán 

pontosabb úgy fogalmazni, hogy a legkevesebb vagy legáltalánosabb előfeltevés 

segítségével – építhetünk fel egy olyan fogalmiságot, amely alkalmas a szociális 

jelenségek leírására. Ez alatt nem az értendő, hogy e kiinduló szint alapján Luhmann 

szükségszerű következtetések segítségével le kívánná vezetni, hogy a társadalom miért 

olyan, amilyen. Nem dedukcióról, hanem rekonstrukcióról van szó, célunk a szociális 

jelenségek újrafogalmazása egy olyan fogalmiság segítségével, amely semmit sem 

tételez eleve adottnak.1 

 

3.1 Rendszer mint differencia 

 

A kérdés tehát az, hogy a „semmiből” miképp találhatjuk meg a kezdő lépést, hogy 

„valamiről” beszélhessünk. E probléma leírására vezeti be Luhmann a George Spencer 

Browntól kölcsönzött2 „jelöletlen állapot” (unmarked state) fogalmát, amit olykor 

„jelöletlen tér”-nek (unmarked space) is nevez. Még ha használja is Luhmann a tér 

fogalmát, ez alatt nem valódi teret, kiterjedést ért, hanem annál valami általánosabbat. 

Nem csupán a teret nem jelöltük még meg, hanem például az időre vonatkozóan sem 

hoztunk még létre semmilyen felosztást. 

                                                 
1 E teoretikus célkitűzés megértéséhez utalnék két másik gondolkodó – persze csak némileg – hasonló 
törekvésére. Az első René Descartes módszeres kételye (lásd Descartes 1961. 222-223, 1994. 33-46). 
Jóllehet eszmetörténetileg Luhmanntól igen távol eső filozófusról van szó, de az a törekvés, hogy találjuk 
meg azt a pontot, melyet nem vonhatunk kétségbe, mégis összeköti kettejüket. Továbbá Descartes 
szerepelt Luhmann azon olvasmányai sorában is, melyek köztisztviselői munkája mellett autodidakta 
filozófiai és szociológiai tanulmányait jelentették (lásd Bangó 2004. 16). A másik példa Max Weber, aki 
szociológiájának kidolgozásakor először arra a kérdésre kereste a választ, hogy mi az, amit adottként 
kezelhet, s miután ezt a cselekvő individuumban találta meg, minden más szociális jelenséget ebből kíván 
felépíteni oly módon, hogy az elemzéseibe később már semmilyen más adottságot nem vezet be (lásd 
Weber 1987., különösen pedig 44-48., vö. Erdélyi 2003. 13-38.). 
2 Lásd Spencer Brown 1994. 5.  
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Mi jelenti tehát ebben a jelöletlen állapotban a kezdő lépést ahhoz, hogy 

beszélhessünk valamiről, például megjelöljünk egy asztalt? Ha azt mondanánk, hogy 

„ez itt egy asztal”, vagy akár csak annyit, hogy „ez itt”, az már feltételezné, hogy ezt a 

dolgot elkülönítettük a többitől. Már nem a jelöletlen állapotból indulnák ki. Ahhoz 

tehát, hogy azt mondhassuk, „ez egy asztal”, első lépésben el kell különítenünk ezt a 

valamit minden mástól. Az első lépés tehát egy megkülönböztetés, egy differencia, egy 

határmegvonás, melynek során megkülönböztetjük „ezt a valamit” minden egyébtől. 

Majd pedig csak e megkülönböztetés végrehajtása után mutathatunk rá a 

megkülönböztetés egyik oldalára, s mondhatjuk azt, hogy „ez itt”, vagy nevezhetjük el 

asztalnak. Luhmann elméleti építkezésének egyik legfontosabb kiinduló tétele tehát az, 

hogy a differencia megelőzi az azonosságot.3  

Differenciaelmélete megjelölésére Luhmann a formaelmélet elnevezést is 

használja. Ennek oka, hogy a megkülönböztetést, vagyis azt, hogy valamit elhatárolunk 

minden mástól, Spencer Brown terminológiáját igénybe véve formának nevezi. A forma 

a megkülönböztetés egysége. Két oldallal rendelkezik, a belsővel, melyet megjelöltünk, 

illetve a külsővel, ahol minden egyéb helyezkedik el. A forma a két oldal egysége, mert 

egyik oldal sem képzelhető el önmagában, hanem kizárólag a másikkal együtt. Az 

„asztal” fogalma feltételezi, hogy beszélhetünk olyasmiről is, ami nem asztal, s fordítva. 

„A forma minden oldala a másik oldal másik oldala”.4 

Ha jobban megvizsgáljuk a forma fogalmát, akkor észrevehetjük, hogy az 

valójában két mozzanatból, két elemből áll: megkülönböztetésből és megjelölésből. A 

megkülönböztetés ugyanis önmagában még nem mond semmit. Nem alkalmas például 

arra, hogy az asztalról beszélhessünk, hiszen csak annyit jelent, hogy 

megkülönböztettünk két oldalt, ám a kettő közül még nem jelöltük meg egyiket sem. 

Ekkor még nem mondhatjuk sem azt, hogy „asztal”, sem azt, hogy „minden más”. 

Szükség van még egy második lépésre, mégpedig az egyik oldal megjelölésére. A 

megjelölés mindazonáltal szintén értelmetlen önmagában, hiszen csak akkor lehetséges, 

ha már végbement a megkülönböztetés, tehát van mit megjelölni.5 Az tehát, hogy azt 

                                                 
3 Lásd például Luhmann 1999a. 60-62, 2006a. 66-72. 
4 Luhmann 1999a. 60. Megkülönböztetésről vagy formáról háromfajta értelemben beszélhetünk. Az első 
az, amikor valamit minden egyébtől megkülönböztetünk, például a már említett asztal példája. A második 
esetben már végbement egy előzetes szelekció, s már csak egy kontextuson belül különböztetünk meg 
valamit, például az egész számok halmazán belül. Végül pedig a megkülönböztetés jelentheti két 
ellentétes érték, például jogos/jogtalan vagy igaz/hamis közül az egyik kiválasztását (lásd Luhmann 
1999a. 62). 
5 Lásd például Luhmann 1992b. 81. 2006a. 72-73. 
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mondjuk, „ez egy asztal”, két mozzanatból, két lépésből áll: megkülönböztetésből és 

megjelölésből. A megkülönböztetés előbbi a megjelölésnél – ezért is nevezzük ezt az 

elgondolást differenciaelméletnek –, ugyanakkor a két mozzanat mindig feltételezi a 

másikat, s külön-külön nem képzelhetők el. 

A formának ez a meghatározása egy körforgást, paradoxont rejt magában. A 

forma ugyanis ezek szerint egy megkülönböztetés és egy megjelölés 

megkülönböztetése.6 A megkülönböztetés tehát már előfeltételezi saját magát. A 

formának ezt a jellemzőjét Spencer Brown terminológiáját használva Luhmann re-

entrynek, vagyis a formának a formába, vagy a megkülönböztetésnek a 

megkülönböztetésbe való újbóli belépésének nevezi.7 

A megkülönböztetés és a megjelölés fogalompár segítségével határozza meg 

Luhmann elmélete legfontosabb elemét, a megfigyelést. A megfigyelés nem más, mint a 

megkülönböztetés és a megjelölés egysége,8 tehát tulajdonképpen egy forma, egy 

megkülönböztetés alkalmazása. Mivel a fentiek értelmében sem a megkülönböztetés, 

sem pedig a megjelölés nem képzelhető el önállóan, ezek nem lehetnek az elmélet 

építőkövei. Ilyen legkisebb egység csak a megfigyelés lehet. A megfigyelés tehát az – a 

későbbiekben még pontosítandó – alapegység, amelyből az elmélet minden további 

elemét fel kell majd építeni. 

Az eddig kifejtettek képezik nagyvonalakban azt, amit Luhmann differencia- 

vagy formaelméletnek nevez. Ez az a legáltalánosabb szint, melynek minden más 

elmélet csak egy konkretizált formája, melyek sorában a rendszerelmélet mellett 

Luhmann a szemiotikát, a matematikát, és a – később még tárgyalandó – médium/forma 

elméletet említi.9 Luhmann úgy gondolja továbbá, hogy számos szerző – mint például 

Ferdinand de Saussure, Gabriel Tarde, René Girard, Gregory Bateson vagy Jacques 

Derrida – elgondolásaira tekinthetünk úgy, mint differenciaelméletre.10 

Térjünk most rá arra a kérdésre, hogy miképp kapcsolódik a 

differenciaelmélethez az általános rendszerelmélet. A differenciaelmélet szerint a világ 

minden megfigyelése, leírása egy megkülönböztetés alkalmazásával kezdődik. Sok 

ilyen megkülönböztetés létezik, mint például lét/nemlét, objektum/szubjektum, 

individuum/kollektívum. A kiinduló megkülönböztetések közül bármelyiket is 

                                                 
6 Lásd Luhmann 1999a. 57. 
7 Lásd Luhmann 1999a. 45., 2006a. 77. 
8 Lásd például Luhmann 1992b. 82. 
9 Luhmann 2006a. 73-74. 
10 Lásd Luhmann 2006a. 66-69. 
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válasszuk, az meghatározza a továbbiakat, ha például a lét/nemlét megkülönböztetést 

választottuk, akkor minden további megkülönböztetésnek vagy a lét vagy pedig a 

nemlét oldalán kell végbemennie, az nem lehetséges, hogy valami létezzen is meg nem 

is. Elmélete további részeiben megfigyelhetjük majd, hogy állandóan ezt a 

differenciaelméleti nézőpontot igyekszik érvényesíteni. Ez azt jelenti, hogy minden új 

fogalmat egy formaként igyekszik bevezetni, ami tulajdonképpen három összetevőt rejt 

magában: a forma két oldalát és azok egységét, vagyis azt a valamit, ami ezt a 

megkülönböztetést létrehozza. 

Mindezek értelmében a rendszerelmélet nem más, mint a világ megfigyelése egy 

meghatározott megkülönböztetés, mégpedig a rendszer/környezet differencia 

segítségével. Luhmann értelmezése szerint a rendszer egy forma két oldallal, melynek a 

belső oldalán a rendszer, a külső oldalán pedig a környezet helyezkedik el, másképp 

fogalmazva a rendszer a rendszer/környezet megkülönböztetés egysége.11 A rendszer és 

környezet tehát elválaszthatatlan, a kettő egyazon megkülönböztetés, egyazon forma két 

oldala, s az egyik mindig felételezi a másikat. 

 

3.2 Megfigyelés mint művelet 

 

Az előző fejezetben arra a következtetésre jutottunk, hogy a legkisebb építőkő, 

amelyből majd az egész elméletet fel kell építeni, a megfigyelés. A megfigyelést 

Luhmann igen absztrakt módon határozza meg. Elméletében megfigyelő alatt nem 

kizárólag emberek, szubjektumok vagy pszichikai rendszerek értendők. Hangsúlyozza, 

hogy a kommunikációs rendszerekre is alkalmazható e fogalom. A biológiai rendszerek 

esetében nem ilyen egyértelműen ugyan, de szintén érvényesnek tartja a megfigyelés 

fogalmát. Az immunrendszernek például meg kell figyelnie a test állapotait.12  

A megfigyelés következő jellemzője, hogy azt Luhmann műveletként határozza 

meg, olyan műveletként, amely egy megkülönböztetést hajt végre. A művelet egy 

esemény, amely nem rendelkezik időbeli tartammal, csupán egy pillanatig létezik. 

Amint létrejön, azonnal el is múlik, és ugyanaz az esemény többé már nem ismételhető 

meg.13 Minden gondolat, minden észlelés vagy minden kimondott szó csak egy 

                                                 
11 Lásd például Luhmann 1999a. 62-63., 2006a. 66., 75. Láthatjuk, hogy e meghatározásban is benne 
rejlik a forma imént említett paradoxona, nevezetesen, hogy tartalmazza saját magát. 
12 Lásd Luhmann 2006a. 138-139. 
13 Lásd például Luhmann 1992b. 36-37., 2006a. 104-105. 
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pillanatnyi léttel bír, s nyomban megszűnik. Egy pillanattal később már nem 

beszélhetünk ugyanarról a gondolatról, észlelésről vagy kommunikációról.14  

A műveleti, vagy operacionalista szemlélet nagyon markánsan meghatározza a 

luhmanni elmélet egészét. Az ugyanis, hogy a megfigyelést, vagyis az elmélet alapvető 

építőkövét Luhmann pillanatnyi léttel bíró műveletként határozza meg, azt jelenti, hogy 

minden szociális és pszichikai jelenséget – köztük például a társadalmi struktúrákat 

vagy az emlékezetet – kizárólag ilyen időtartam nélküli elemekből kell felépíteni, és 

nem vezethetünk be az elméletbe eleve adottként semmilyen tartós léttel bíró fogalmat. 

Természetesen a szociális és pszichikai jelenségek némelyikének tulajdoníthatunk 

bizonyos tartósságot, az elmélet azonban nem tételezheti azt eleve adottnak, hanem 

rekonstruálnia kell, hogy miképp jön létre, és e rekonstrukció során kizárólag 

eseményszerű műveleteket vehet igénybe. Luhmann célja tehát az, hogy a szociális és a 

pszichikai jelenségeket oly módon rekonstruálja, hogy semmi mást nem tételez 

reálisnak, mint az időtartammal nem bíró művelteket. 

Az első kérdés, amely nyomban felvetődik, az, hogy ha kizárólag az időtartam 

nélküli műveletek tekinthetők reálisnak, akkor miképp beszélhetünk rendszerről. Az 

eddigiek értelmében a rendszer és a környezet megkülönböztetése nem jelentheti azt, 

hogy „létezik” a rendszer, mint valami adottság, lényeg vagy szubsztancia, amit most 

megkülönböztetünk a környezetétől, hiszen ekkor a rendszert tartós valamiként 

tételeznénk. Olyan rendszerfogalomra van szükség, amely a megfigyelés műveletén 

kívül semmilyen más reális adottságot nem feltételez. Induljunk ki abból, hogy a 

rendszert Luhmann egy kétoldalú formaként, rendszer és környezet 

megkülönböztetéseként, határozta meg. Egy olyan megfigyelési műveletről van tehát 

szó, amely a rendszer/környezet megkülönböztetést alkalmazza. E megkülönböztetés 

egyik oldala, a rendszer, azonban megint csak egy megkülönböztetés. A megfigyelés 

műveletében tehát a rendszer/környezet megkülönböztetés kétszer fordul elő. Egyrészt 

mint e megkülönböztetés végrehajtása, másrészt pedig mint a megkülönböztetés egyik 

oldala. A kettő egyrészt ugyanaz, mivel ugyanazon rendszer/környezet 

megkülönböztetésről van szó, de egyben különböznek is, mivel az egyik része a 

másiknak. E paradoxont Luhmann oly módon oldja fel, hogy azt mondja, az egyik 

megkülönböztetés korábbi, mint a másik. Bevezeti tehát a korábbi/későbbi differenciát, 

                                                 
14 A gondolat vagy az észlelés a pszichikai, a kommunikáció pedig a szociális rendszerek tipikus műveleti 
módja, ahogy azt a 3.3 fejezetben látni fogjuk. 
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vagyis az időt.15 Két különböző műveletről van tehát szó, melyek ugyanazon 

rendszer/környezet megkülönböztetést használják. Ez azt jelenti, hogy a megfigyelés 

műveletének egy másik, ugyanilyen típusú művelethez kell kapcsolódnia, vagyis a 

megkülönböztetés egyik oldalának egy ugyanilyen műveletnek kell lennie. S ez szintén 

igaz erre a második műveletre is, ennek egy harmadikhoz kell kapcsolódnia, s így 

tovább. Ahhoz tehát, hogy rendszerről beszélhessünk, a műveleteknek mindig újabb és 

újabb ugyanolyan típusú, tehát ugyanolyan rendszer/környezet megkülönböztetést 

alkalmazó műveletekhez kell kapcsolódniuk. Ezzel tulajdonképpen választ is kaptunk 

arra a kérdésre, hogy milyen értelemben beszélhetünk időben tartós rendszerről: oly 

módon, hogy az egyazon rendszerhez tartozó, vagyis ugyanolyan rendszer/környezet 

megkülönböztetést használó műveletek összekapcsolódnak, s ezáltal rendszert 

alkotnak.16 

A rendszert tehát Luhmann oly módon határozza meg, hogy nem tételez 

semmilyen pótlólagos adottságot az időtartam nélküli műveleteken kívül. Rendszerről 

csak annyiban beszélhetünk, amennyiben a műveletek végrehajtják a rendszer/környezet 

megkülönböztetést. Az a kijelentés sem állja meg teljesen a helyét, hogy a rendszer a rá 

jellemző rendszer/környezet megkülönböztetéseket használó műveletek összessége. Ez 

ugyanis azt feltételezné, hogy ezek a műveletek együtt léteznek. Márpedig mindegyik 

csak egy pillanatig reális, s mivel egymásra következnek, együtt nem lehetnek azok. 

Luhmann-nál minden, ami létezik, egyidejűleg létezik.17 

 Mindezen elgondolásokból az is következik, hogy a műveletek sem létezhetnek 

rendszer nélkül, vagyis a műveleteknek mindig egy rendszer műveleteinek kell lenniük. 

A műveletek ugyanis csupán egy pillanatig léteznek, azonnal megszűnnek, amint 

létrejönnek, és ugyanaz a művelet soha többé nem hozható létre. Ha nem 

kapcsolódnának más műveletekhez, vagyis nem szerveződnének rendszerré, akkor nem 

is beszélhetnénk róluk. Elképzelhetetlen például egy olyan gondolat, amely nem 

kapcsolódik más gondolatok hálózatába, hanem pusztán felmerül egy pillanatra, minden 

előzmény és következmény nélkül. Ez azt is jelenti egyben, hogy csak a rendszerek 

képesek megfigyelni, vagyis a megfigyelő mindig egy rendszer. 18 

                                                 
15 Úgy is fogalmazhatunk, hogy a paradoxont Luhmann nem a szubsztancia, hanem az idő fogalmával 
oldja fel (lásd Nassehi 1993. 479.). 
16 Lásd Luhmann 1999a. 62-64., 2006a. 75-76. 
17 Lásd Luhmann 2006a. 188-189. 
18 Lásd Luhmann 2006a. 133-134. 
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Eleddig a megfigyelésről mint műveletről beszéltünk, a kettőt szinonimaként 

használva. Luhmann azonban megkülönbözteti őket, s elméletében a két fogalom között 

igen sajátos viszony áll fenn. Egyrészt a kettő nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. 

Minden megfigyelés – a fentebb ismertetett operacionalista szemlélet miatt – művelet, 

illetve minden művelet – mivel két oldal megkülönböztetéséről és az egyik 

megjelöléséről lévén szó – egyben megfigyelés is. Másrészt viszont a kettőt mégsem 

használhatjuk egymás szinonimájaként. A megfigyelés ugyanis saját maga számára nem 

művelet, mivel önmagát nem tudja műveletként megfigyelni. Minden megfigyelés 

rendelkezik egy vakfolttal, s ez a vakfolt saját maga mint művelet, vagyis a saját 

megkülönböztetésének végrehajtása. A művelet pedig önmagában egy 

megkülönböztetés „vak” végrehajtása, ami csak egy másik megfigyelés számára látható. 

A megfigyelés és művelet különbsége tehát abban áll, hogy a megfigyelés saját maga 

számára nem művelet, a művelet pedig nem képes megfigyelni saját magát.19  

A megfigyelés imént említett vakfoltjának következtében a megfigyelő, vagyis a 

rendszer, sohasem képes saját magát teljes egészében megfigyelni, mindig marad egy 

önmaga számára láthatatlan része. A vakfolt nem küszöbölhető ki újabb megfigyelések 

által, mivel ezeknek is mindig lesz egy vakfoltjuk. Minden megfigyeléssel tehát létrejön 

valami megfigyelhetetlen is.20 

Mindazonáltal a megfigyelés e vakfoltját megfigyelheti egy másik megfigyelő, s 

ezen újabb megfigyelést nevezi Luhmann – Heinz von Foerster terminológiájára 

támaszkodva – második rendű megfigyelésnek. Második rendű megfigyelésről tehát 

akkor beszélünk, ha egy megfigyelőt figyelünk meg, ahol mind a megfigyelt, mind 

pedig a megfigyelő egyaránt lehet pszichikai vagy szociális rendszer. A második rendű 

megfigyelés láthatja az elsőrendű vakfoltját, vagyis láthatja azt, amit a másik nem lát. A 

második rendű megfigyelés ugyanakkor maga is ugyanolyan művelet, mint az 

elsőrendű, tehát neki is ugyanúgy megvan a vakfoltja. Ezt a vakfoltot csak egy újabb, 

egy harmadik rendű megfigyelés láthatja, s így tovább.21 

A műveleteknek azt a jellemzőjét, hogy azok ugyanolyan típusú, vagyis egyazon 

rendszerhez tartozó műveletekhez kapcsolódnak, Luhmann önreferenciának nevezi. A 

                                                 
19 Lásd Luhmann 1992. 77-78., 2006a. 134-137., vö. Baraldi-Corsi-Esposito 1999. 123-128., 
Esposito1996.  271-275. E két fogalom megkülönböztetése – melyet a luhmanni elmélet talán 
legnehezebben érthető tételének tartok – fontos szerephez jut majd Luhmann tudásszociológiájában (lásd 
a 6.2 fejzetben). 
20 Luhmann 2006a. 136-138. 
21 Lásd Luhmann 2006a. 145-150. 
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forma meghatározásakor azonban láthattuk, hogy annak egyik oldala nem létezhet a 

másik nélkül. Az önreferencia tehát nem lehetséges a környezetre való vonatkozás, 

vagyis külső referencia (Fremdreferenz) nélkül. A műveleteknek tehát mindig egyszerre 

kell tartalmazniuk az önreferenciát és a külső referenciát.22 Nem létezik tehát tiszta 

önreferenciális művelet, amely nem áll semmi másból, mint saját magára való 

vonatkozásból. Mindezek alatt azt kell értenünk, hogy egyfelől mindig szükség van 

arra, hogy a művelet elhatárolja azt a rendszert, amelyhez tartozik. A kommunikáció 

esetében a kommunikációt meg kell különböztetni annak tárgyától, a gondolkodás 

esetében pedig a tudat és a gondolkodás tárgya között kell különbséget tennünk. Ezért 

van szükség önreferenciára. Másfelől viszont ez a megkülönböztetés önmagában, puszta 

önreferenciaként nem elegendő, a kommunikációnak és a gondolkodásnak kell, hogy 

legyen tárgya, tehát szükség van külső referenciára is. 23 

Amennyiben elfogadjuk, hogy az elmélet felépítésében az első lépés a 

megfigyelés művelete, s minden mást ezt felhasználva kell rekonstruálnunk, akkor 

ebből az következik, hogy minden állítást egy megfigyelőhöz kell rendelnünk. Nem 

mondhatjuk pusztán azt, hogy a rendszer vagy a világ ilyen és ilyen, hanem mindig 

hozzá kell tennünk, hogy mely megfigyelő számára ilyen. Ha egészen pontosak 

akarnánk lenni, akkor mindent, amit mondunk, indexálva kellene elmondanunk, vagyis 

mindig hozzárendelve egy megfigyelőt.24 

Ez azonban nem azt jelenti, hogy a megfigyelő eleve adott lenne Luhmann 

elméletében. Az első a megfigyelés mint művelet, s mindent ebből kell felépítenünk. 

Nem kivétel ez alól maga a megfigyelő sem. A megfigyelő tehát, legyen az szubjektum 

– amit mindazonáltal Luhmann nem tart túl célravezető fogalomnak –, tudat vagy 

szociális rendszer, csak későbbi konstrukció eredménye lehet.  

 

 

 

 

                                                 
22 Lásd Luhmann 2006a. 79. 
23 Ehelyütt a műveletek önreferenciájáról van szó, amit Luhmann bazális önreferenciának nevez. Ezen 
kívül beszélhetünk még folyamatok és rendszerek önreferenciájáról is. Folyamat alatt Luhmann 
egymáshoz kapcsolódó műveleteket ért, a folyamatok önreferenciáját pedig reflexivitásnak nevezi, ilyen 
például a kutatás kutatása vagy az oktatás oktatása. A rendszerek önreferenciája pedig a reflexió. Ebben 
az esetben az önreferencia az egész rendszerre vonatkozik, mint például egy társadalmi részrendszer 
önmegfigyelése (lásd Luhmann 1987a. 600-602.). 
24 Lásd Luhmann 2006a. 133. 
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3.3 Műveleti zártság és autopoiészisz 

 

Az eddigieket összegezve elmondhatjuk, hogy a rendszer és a művelet fogalma között 

cirkuláris, egymást feltételező viszony áll fenn. Egyrészt a rendszernek nincs a 

műveletektől független léte, a műveletek hozzák létre azáltal, hogy végrehajtják az adott 

rendszerre jellemző rendszer/környezet megkülönböztetést, s így folyamatosan 

összekapcsolódnak. Másrészt pedig művelet sem lehetséges rendszer nélkül, hanem 

kizárólag egy adott rendszer műveleteként. 25 

Mindebből levezethető a luhmanni elmélet egyik központi jelentőségű 

megállapítása, a műveleti zártság tétele. E tétel azt mondja ki, hogy a rendszerre 

jellemző műveletek nem léphetnek ki a rendszerből, illetve más, nem a rendszerhez 

tartozó műveletek sem léphetnek be a rendszerbe. Más szavakkal nem létezik műveleti 

szintű átjárás a rendszer és környezete vagy két rendszer között. Fentebb láthattuk 

ugyanis, hogy a műveletek csak más műveletekkel összekapcsolódva lehetségesek, ezt 

az összekapcsolódást pedig egy meghatározott rendszer/környezet megkülönböztetés 

reprodukálása biztosítja. Ha a művelet nem ismételné meg az őt megelőző művelet 

rendszer/környezet megkülönböztetését, vagy egy másfajta rendszer/környezet 

megkülönböztetést hajtana végre, akkor nem kapcsolódhatna az előző művelethez, s így 

nem is jöhetne létre. Ennek a meghatározott rendszer/környezet megkülönböztetésnek a 

végrehajtása pedig pontosan azt jelenti, hogy a művelet az adott rendszerhez tartozik. A 

rendszer műveletei tehát sohasem hagyhatják el a rendszert. Kívülről sem léphet be 

művelet a rendszerbe, hiszen ez azt jelentené, hogy a művelet átlépi a rendszer határát, s 

a határ átlépése egy időbeli történés, holott a művelet nem rendelkezik időbeli 

tartammal. 26 

Az itt elmondottakkal szorosan összefügg az autopoiészisz fogalma, mely 

Luhmann elméletének egyik legmeghatározóbb, s leginkább elhíresült eleme. Az 

autopoiétikus, vagyis az önteremtő rendszerek elmélete azt mondja ki, hogy a rendszer a 

műveleteit kizárólag a saját korábbi műveletei segítségével hozza létre.27 A műveleti 

zártság és az autopoiészisz elve tulajdonképpen ugyanazt mondják ki: az első szerint a 

rendszer műveletei nem léphetnek ki a rendszerből, illetve más műveletek nem 

                                                 
25 Lásd Luhmann 2005f1. 27-28. 
26 Lásd például Luhmann 2006a. 88-89. 
27 Lásd például Luhmann 2006a. 104. 
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léphetnek oda be, a második szerint pedig a rendszer minden műveletét a saját korábbi 

műveleiből hozza létre.  

Az autopoiészisz, illetve az autopoiétikus rendszerek fogalma Humberto 

Maturana és Fransisco Varela chilei neurobiológusoktól ered.28 Maturana29 az 

autopoiésziszt kizárólag az élő rendszerek elméletének szánta, amely arra ad választ, 

hogy mi különbözteti meg azokat a nem élő rendszerektől.30 Az autopoiészisz fogalmát 

számos szerző, számos tudományterületen alkalmazta.31 Nem Luhmann tehát az 

egyetlen, aki központi jelentőséget tulajdonít e fogalomnak, és az autopoiétikus 

rendszerelmélet hívei között is akadnak olyanok, akik kritizálják elképzeléseit. A 

luhmanni autopoiészisz-felfogás és Maturana eredeti gondolatai között a legélesebb 

különbség abból adódik, hogy Luhmann általánosította a fogalmat, s azt, amit Maturana 

csupán a biológiai rendszerek elméletének szánt, ő több rendszertípusra is alkalmazta.  

Luhmann az autopoiétikus rendszerek elméletét tehát általános 

rendszerelméletnek tekinti, melynek három alesetét különbözteti meg, a biológiai, a 

pszichikai és a szociális rendszerek elméletét. A biológiai rendszereket az 

organizmusok, a pszichikai rendszereket a tudatok, a szociális rendszereket pedig a 

kommunikációs rendszerek alkotják.  Az, hogy ezek mindegyikét autopoiétikus 

rendszernek tekintjük, azt jelenti, hogy mindegyiknek van egy sajátos műveleti módja, 

amely egyértelműen megkülönbözteti a rendszert a többitől. Luhmann a legtöbb 

figyelmet természetesen a szociális rendszerek műveleti módjának, vagyis a 

kommunikációnak szentelte. Alkalmanként tárgyalta a pszichikai rendszerekre jellemző 

művelettípust is, itt azonban változott a véleménye arra vonatkozóan, hogy mit 

tekintsünk műveleti módnak. Először a gondolatok mellett tette le a voksát,32 később 

azonban úgy érvelt, hogy inkább az észlelés vagy a figyelemösszpontosítás tekinthető 

ilyennek.33  

A műveleti zártság, illetve az autopoiészisz elve tehát tagadja a rendszerek közti 

műveleti szintű átjárás lehetőségét. Nem létezik például átjárás két tudat között, az 
                                                 

28 Az autopoiészisz koncepciójának eredetéhez, az azzal kapcsolatos vitákhoz, illetve Luhmann 
autopoiészisz fogalmához lásd Karácsony 1990. 
29 Maga a fogalom és az elv inkább Maturanától ered, de számos közös publikációjuk miatt gyakran 
kapcsolják mindkettőjükhöz (lásd Luhmann 2006a. 106.).  
30 Lásd például Maturana 1987. 94. 
31 Az autopoiétikus rendszerek interdiszciplináris alkalmazásairól átfogó áttekintést nyújt Mingers 1995.  
32 Lásd például Luhmann 2005f3. 60. 
33 Lásd például Luhmann 2006a. 31. A harmadik rendszertípus, vagyis a biológiai vagy organikus 
rendszerek műveleti módjával Luhmann nem foglalkozik. Arra is találhatunk nála utalást, hogy ez esetben 
talán nem is szükséges eseményszerű, tehát csupán pillanatnyi időtartammal bíró műveleteket 
feltételeznünk (lásd Lumann 2006a. 104-105.). 
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egyik észlelése sohasem fog átkerülni a másikba, mindig megmarad a sajátjaként. Nem 

lehetséges az átjárás a pszichikai és a szociális rendszerek között sem. A tudat észlelései 

mint műveletek soha sem kerülhetnek be a kommunikációba.  

A három rendszertípus, vagyis a biológiai, a pszichikai és a szociális rendszerek 

éles elválasztása egy teoretikus döntés eredménye. Nem kezelhető eleve adott tényként, 

hanem be kell mutatni, hogy milyen megfontolások vezettek el hozzá, illetve hogy 

milyen előnyök származnak belőle. Erre jelen esetben azért is van fokozottan szükség, 

mert e három rendszer elválasztása igencsak ellenkezik a bevett szociológiai 

gyakorlattal. A radikális eltérés abban áll, hogy Luhmann nem tekinti az embereket a 

szociális rendszerek részének, vagyis a társadalom szerinte nem individuumokból áll. 

Luhmann úgymond „feldarabolja” az embert. Az emberi test a biológiai rendszerek 

csoportjába tartozik, a tudat a pszichikai rendszerekhez, ám mindkettő csupán 

környezetét jelenti a szociális rendszereknek.  

Annak igazolásául, hogy e teoretikus döntésből milyen előnyök származnak az 

elméletalkotásra nézve, tulajdonképpen csak az elmélet részletes kifejtése szolgálhat. 

Mindazonáltal érdemes ehelyütt összefoglalni, hogy az eddigi elméleti építkezés 

miképp vezetett e három rendszer megkülönböztetéséhez. Luhmann célja annak a kezdő 

lépésnek a megtalálása, melyből előfeltevések nélkül rekonstruálhatóak a szociális 

jelenségek, illetve tulajdonképpen maga a világ. E kezdő lépést a megkülönböztetésként 

felfogott megfigyelésben véli felfedezni. Az előfeltevések további kiküszöbölését jelenti 

a műveleti szemlélet, vagyis az, hogy a megfigyelést eseményszerű, időtartammal nem 

bíró műveletként definiálja. Láthattuk, hogy rendszerelméletét ilyen differenciaelméleti, 

illetve műveleti alapokon vezeti be. Ebből azonban sajátos következmények adódnak a 

rendszerek jellemzőire vonatkozóan, melyek elsősorban az e fejezetben bemutatott 

műveleti zártságban és autopoiétikus működési módban ragadhatók meg. A rendszerek 

határainak meghúzása tehát nem tetszőleges, hanem úgy kell végbemennie, hogy a 

létrejövő rendszerek teljesítsék a műveleti zártság és az autopoiészisz követelményét. 

Ez pedig Luhmann szerint e három rendszertípus megkülönböztetése révén biztosítható. 

Ha ellenben az embereket a társadalom részeinek tekintenénk, akkor megsértenénk a 

műveleti zártság, az autopoiészisz, illetve az azoknál általánosabb differenciaelméleti 

tételeket. 

Luhmann szerint tehát két dolog közül választhatunk: vagy a módszertani 

követelményeknek megfelelően húzzuk meg a rendszerhatárokat, s ekkor az emberek a 

szociális rendszereken kívülre kerülnek, vagy pedig a megszokásunknak vagy 
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érzelmeinknek34 engedelmeskedve az embereket is a társadalom részének tekintjük, ám 

ekkor módszertanilag problémás előfeltevésekkel terheljük meg az elméletet. 

 

3.4 Struktúra 

 

Luhmann struktúra-fogalma elméletének egyik legérdekesebb pontját jelenti. Ennek oka 

abban a látszólagos ellentmondásban áll, hogy egyfelől a struktúrák kulcsfontosságúak a 

rendszerek működése szempontjából, másfelől viszont módszertani célkitűzései 

tulajdonképpen épp ellentétesek azokkal az elméleti törekvésekkel, melyek a struktúrák 

jelentőségét hangsúlyozzák. A strukturalista elméletekkel szemben például azt a 

kifogást fogalmazza meg, hogy azok adottnak tételezik a struktúrákat, s nem képesek 

számot adni azok létrejöttéről, így ontológiai előfeltevésekkel élnek.35 Parsons 

rendszerelméletében is a struktúrák adottként való tételezését tartja az egyik 

legkifogásolhatóbb pontnak.36 Luhmann módszertani törekvéseit tulajdonképpen 

posztstrukturalistának is nevezhetjük, s így az az érdekes feladat áll előtte, hogy egy 

posztstrukturalista struktúrafogalmat kell alkotnia. 

Tovább nehezíti a struktúra-fogalom megalkotását az, hogy Luhmann minden 

szociális és pszichikai jelenséget kizárólag eseményszerű, vagyis időtartammal nem 

bíró műveletek igénybevételével kíván rekonstruálni. Más szavakkal kizárólag a 

pillanatnyi műveletek bírnak reális léttel, semmi más. Márpedig a struktúra fogalma 

alatt rendszerint valami időben állandót értünk. A kérdés tehát az, hogy kizárólag 

pillanatnyi léttel bíró műveleteket igénybe véve hogyan konstruálható meg egy olyan 

jelenség, amely – még ha nem is teljes változatlansággal, de – bizonyos időbeli 

tartóssággal, megismételhetőséggel rendelkezik. 

A struktúra fogalmát tehát a megfigyelés műveletéből kell felépítenünk. Ez a 

művelet egy megkülönböztetésben áll. Nem létezik semmiféle előzetesen adott előírás 

arra vonatkozóan, hogy milyen megkülönböztetést kell végrehajtani, minden 

megkülönböztetést végrehajthattuk volna másképp is, tehát a megfigyelés művelete 

kontingens. Az autopoiétikus rendszerek működése szempontjából azonban korántsem 

                                                 
34 Saját teoretikus döntéseit Luhmann sokszor úgy jellemezte, mint a módszertani következetesség 
szigorú érvényesítését, míg szerinte kritikusai az érzelmi momentumokat helyezik előtérbe. Ennek tudja 
például be azt, hogy Maturana nem akarta elfogadni kommunikációs rendszerek autopoiésziszének tételét 
(lásd Luhmann 2006a. 107.).  
35 Lásd Luhmann 1987a. 377-382. 
36 Lásd például Luhmann 2006a. 16. 
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mindegy, hogy milyen műveletek következnek be. Elengedhetetlen tehát a lehetséges 

műveletek körének korlátozása. A lehetőségeknek ezt a korlátozását hivatottak 

biztosítani a struktúrák. A struktúrák beszűkítik a kapcsolódóképes műveletek körét, 

ezáltal biztosítják a rendszer autopoiésziszét. E korlátozás pedig azt jelenti, hogy az 

elvileg kontingens, tehát másképp is lehetséges megkülönböztetések a struktúráknak 

köszönhetően adottként, rögzítettként jelennek meg.  

A struktúrák nem léteznek a műveletektől függetlenül, hanem kizárólag azáltal 

és addig beszélhetünk róluk, amennyiben és ameddig a műveletek felhasználják őket. 

Úgy is fogalmazhatunk, hogy a struktúrák nem többek, mint a műveletek 

kapcsolódóképességének a korlátozottsága,37 vagy megint másképp: a struktúra realitása 

a felidézettségében, felhasználtságában rejlik.38 A struktúrák tehát nem azáltal 

biztosítják a rendszer autopoiésziszét, hogy valamilyen stabil, időben állandó, a 

pillanatnyi műveletektől független léttel bírnak, hanem pusztán azáltal, hogy beszűkítik 

a műveletek kapcsolódóképességét. A struktúrák és a műveletek fogalma között tehát 

körkörös viszony áll fenn. Egyfelől a műveletek nem lehetségesek struktúrák nélkül, 

mivel a műveletek csak más műveltekkel összekapcsolódva létezhetnek, s ezt az 

összekapcsolódást, vagyis rendszerképződést a struktúrák biztosítják. Másfelől pedig a 

struktúrák kizárólag annyiban léteznek, amennyiben a műveletek aktualizálják azokat.39 

A struktúra e fogalmát szemléltessük a nyelv példáján.40 A struktúrák azon 

jellemzője, miszerint azok a lehetőségek korlátozását, az elvileg kontingens választások 

adottként tételezését jelentik, a nyelv esetében abban mutatkozik meg, hogy a 

nyelvhasználat során adottnak tételezzük a nyelvtani szabályokat és az egyes szavak 

jelentését. Ha azt akarjuk, hogy megértsenek minket, akkor ezeket nem választhatjuk 

meg tetszőlegesen, hanem a kommunikációs partnerünk elvárásaihoz kell igazítanunk 

őket. A nyelv tehát rendelkezik egy struktúrával, melyet adottnak tételezünk a 

nyelvhasználat során. E struktúra azonban nem szükségszerű, hanem elvileg 

megkérdőjelezhető. Maga is egy szelekció eredménye, vagyis a nyelvtani szabályok és a 

szavak jelentése lehetnének másfélék is. Nem azért nem változtatjuk meg ezeket, mert 

                                                 
37 Lásd Luhmann 1987a. 383-385. 
38 Lásd Luhmann 2006a. 311. 
39 Lásd Luhmann 2006a. 103. 
40 A nyelv és a struktúrák kapcsolata meglehetősen bonyolult kérdés, mivel a nyelv Luhmann szerint nem 
rendszer, struktúrái pedig csak rendszereknek lehetnek. Mindazonáltal a nyelv fontos szerepet játszik a 
kommunikációs és a pszichikai rendszerek struktúraképződésében, tehát bizonyos megkötésekkel 
beszélhetünk a nyelv struktúrájáról. Úgy gondoltam, hogy e bonyodalmak ellenére a nyelv példáján 
mutatható be a legszemléletesebben Luhmann első hallásra talán nehezen érthető struktúra-fogalma. A 
nyelvről az 5.3.1 fejezetben lesz szó részletesebben. 
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előzetesen adott, végérvényesen rögzített mintákon nyugszanak, hanem azért, mert ha 

mindenki önkényesen alakítgatná őket, akkor az igen komoly zavarokhoz vezetne mind 

a társadalom működésében, mind pedig az egyéni tudatok területén. Mindazonáltal a 

nyelvek változása, evolúciója bizonyítja, hogy nem kőbe vésett előírásokról van szó. A 

nyelv struktúrája tehát abban áll, hogy elvileg másképp is lehetséges, vagyis kontingens 

választásokat – mint a nyelvtani szabályok vagy a szavak jelentése – adottnak veszünk, 

s a nyelvhasználat során nem, vagy csak kivételes esetben tematizáljuk azokat 

kontingensként. Azáltal, hogy e szabályokat be kell tartanunk, szűkülnek a 

nyelvhasználat lehetőségei, vagyis szűkül a lehetséges kapcsolódóképes 

kommunikációs műveletek köre. 

A nyelv példája azt is jól szemlélteti, hogy a struktúra nem rendelkezik önálló 

léttel a műveleteken kívül. Belátható ugyanis, hogy egy nyelv kizárólag annyiban és 

addig létezik, amennyiben és ameddig mentális vagy kommunikációs műveletek 

használják, vagyis az adott nyelven gondolkodunk vagy kommunikálunk. Ha már 

egyetlen ember sem beszél egy nyelvet, és mindenféle írásos vagy egyéb emlék eltűnik, 

akkor a nyelv is kihal. 

 A struktúraképződés jelenségét leírhatjuk kettős szelekcióként,41 vagyis a 

szelekció reflexivitásaként,42 a szelekció szelekciójaként is. A szelekció első szintjét a 

struktúrák jelentik, amennyiben szűkítik a rendszer lehetséges műveleteinek körét. A 

másodikat pedig a műveletek, melyek előtt mindig több lehetőség áll, tehát ezek is 

szelektívek, ám szelektivitásuk már szelektált szelektivitás. A nyelv példájához 

visszatérve: a nyelvtani és jelentésbeli szabályok szelektálják a lehetséges mondatok 

körét, azonban nem determinálják azokat teljesen, hiszen még így is rengeteg lehetséges 

mondat közül választhatunk. E második szelekciónk azonban az első szelekciót jelentő 

szabályok miatt már szűkített, szelektált. 

Mindezidáig úgy jellemeztük a struktúrákat, mint a lehetőségek korlátozását. A 

struktúrák azonban egyúttal a lehetőségek növekedését is jelentik. Ezt a látszólag 

paradoxnak tűnő állítást megint csak a nyelv példáján világíthatjuk meg. A nyelv 

egyfelől leszűkíti a kommunikációs lehetőségeket a szabályok révén, azon éppen emiatt 

a lehetőségek szinte korlátlan tárháza jön létre, vagyis szinte végtelen számú mondat 

közül választhatunk. Gondoljuk csak el, hogy mennyivel nehezebb vagy inkább 

lehetetlen lenne a kommunikáció, amennyiben nem létezne a struktúráknak köszönhető 
                                                 

41 Lásd Luhmann 2005a5. 151. 
42 Lásd Luhmann 1987a. 73. 
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szelektivitás. Ekkor minden mondattal egyúttal valahogyan kommunikálnunk kellene a 

nyelvtani szabályokat is. Luhmann tézise tehát úgy szól, hogy a komplexitásredukció 

komplexitásnövekedést von maga után. 43 

Az autopoiészisz tételének, mely a műveletek önteremtését jelenti, létezik egy 

párja a struktúrákra vonatkozóan is. Ez pedig az önszerveződés elve, mely azt mondja 

ki, hogy a rendszer struktúráját kizárólag a rendszer saját műveletei hozzák létre, s nem 

létezik struktúraátvétel a rendszer környezetéből. Például a tanulás vagy a szocializáció 

során nem adatok, normák, minták vagy hasonlók átviteléről van szó, melyek kívülről 

kerülnek be a rendszerbe. Az önszerveződés értelmében a rendszer kizárólag a saját 

műveletei révén tanul vagy szocializálódik.44 

 

3.5 Strukturális kapcsolódás 

 

Az eddigiekben a rendszerek éles elválasztásán volt a hangsúly. A műveleti zártság, az 

autopoiészisz vagy a struktúrák önszerveződésének tétele azonban nem jelenti azt, hogy 

a rendszerek függetlenek lennének egymástól, s ne volnának egymásra utalva. A 

kommunikáció például teljes mértékben a pszichikai rendszerekre utalt, ugyanis csak ez 

utóbbiak képesek az észlelésre, s ezen észlelési teljesítmény nélkül egyetlen 

kommunikációs művelet sem jöhetne létre. Az tehát, hogy az egyes rendszerek milyen 

tulajdonságokkal rendelkeznek, korántsem közömbös más rendszerek működése 

szempontjából. Láthattuk ugyanakkor, hogy a rendszerek műveleteit, illetve struktúráit 

a rendszer saját maga hozza létre, és semmilyen átvétel nem lehetséges a környezetből. 

A feladat tehát az, hogy összeegyeztessük egyfelől a rendszerek autonómiáját a 

műveletek létrehozása és a struktúrák felépítése területén, vagyis az autopoiésziszt és az 

önszerveződést, másfelől pedig a rendszerek egymásra utaltságát. 

E két, látszólag egymásnak ellentmondó követelmény kibékítését hivatott 

szolgálni a strukturális kapcsolódás fogalma. Láthattuk, hogy az autopoiétikus 

rendszerek struktúrák által meghatározott rendszerek, vagyis a lehetséges műveletek 

körét a rendszer struktúrái határozzák meg. A strukturális kapcsolódás azt jelenti, hogy 

korlátozott a rendszer ama lehetséges struktúráinak köre, melyek segítségével 

autopoiészisze továbbfolytatódhat. E korlátozás abból ered, hogy a rendszernek 

                                                 
43 Lásd Luhmann 2006a. 116-117. 
44 Lásd Luhmann 2005f3. 81-85., 2006a. 100-101. 



 46 

kompatibilisnek kell lennie a környezetével. Bizonyos értelemben tehát a környezet 

befolyásolja a rendszert, azonban ez a befolyásolás igen sajátos értelemben értendő. A 

rendszer és környezete, illetve két rendszer egymás számára műveletileg átjárhatatlan 

marad. Kapcsolatuk a struktúrákra korlátozódik, amennyiben az, hogy milyen 

struktúrák lehetnek életképesek, függ a rendszer környezetétől vagy más 

rendszerektől.45   

A strukturális kapcsolódás azt jelenti, hogy létrejön egy keskeny sáv, melyen 

belül a rendszer képes kapcsolatba lépni környezetével. E keskeny sáv létrejöttének, 

vagyis annak, hogy a rendszer meghatározott környezeti változásokat figyelembe tudjon 

venni, az a feltétele, hogy minden más hatás ki legyen zárva. Gondoljunk például arra, 

hogy a látás a lehetséges színspektrum milyen kis szeletére korlátozódik. A látás 

feltétele pontosan a látható színtartomány e korlátozása, ellenkező esetben ugyanis 

agyunk nem tudna mit kezdeni a rengeteg információval. A strukturális kapcsolódás 

tehát egy rendkívül szelektív mechanizmus, rengeteg mindent kizár azért, hogy a 

maradék lehetőségeket a rendszer értelmezni tudja. Ez a szelektivitás a feltétele annak, 

hogy a rendszer igen bonyolult saját struktúrákat építhessen ki.46 Ez megint csak annak 

a tételnek a megfogalmazása, hogy a komplexitás redukciója a komplexitás 

növekedésének feltételét jelenti. 

A strukturális kapcsolódás tehát két részre osztja a rendszer környezetének 

eseményeit: kizártakra és bevontakra. A kizárt eseményeket a rendszer nem képes 

figyelembe venni, mindazonáltal ezek is gyakorolhatnak hatást a rendszerre, ám ez a 

hatás kizárólag destruktív lehet. A strukturális kapcsolódás által bevont események 

pedig információértékkel rendelkeznek a rendszer számára. Luhmann szóhasználatával 

ezek képesek irritálni a rendszert. Az eddig elmondottak értelmében az irritáció nem 

jelentheti azt, hogy valami áthatol a rendszer határán, és a környezetből bekerül a 

rendszerbe. Ennek megfelelően Luhmann az információ fogalmát is átdolgozza. A 

bevettnek számító nézettel ellentétben információ alatt nem valami olyasmit ért, ami 

rendelkezésre áll, amit át lehet adni. Az eleddig tárgyalt módszertani követelmények 

értelmében az információt eseményként kell felfognunk. Az információ olyan esemény, 

amely választást jelent az előzetesen már meghatározott lehetőségek között. Ahhoz 

tehát, hogy valami információértékkel bírjon, szükség van egy lehatárolt 

lehetőségtartományra, vagyis struktúrákra. Az információ olyan szelekció, melyet a 
                                                 

45 Lásd Luhmann 1999a. 100-101. 
46 Lásd Luhmann 2006a. 114-116. 
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rendszer saját maga hajt végre az általa létrehozott lehetőségtartományból, ugyanakkor 

a strukturális kapcsolódás következtében úgy tűnik, mintha e szelekció a rendszer 

környezetéből eredne.47 

A műveleti zártság tételének értelmében nem létezhet műveleti kapcsolat a 

rendszer és környezete közötti, azonban beszélhetünk kauzális kapcsolatról, és ezt a 

strukturális kapcsolódás hivatott biztosítani. Ez alatt azt érti Luhmann, hogy a két 

rendszer strukturális kapcsolódásának következtében egy megfigyelő számára úgy 

tűnik, mintha az egyik rendszer okozta volna a másik állapotváltozását.48  

A strukturális kapcsolódással szorosan összefügg az interpenetráció fogalma. Az 

összefüggés olyannyira szoros, hogy Luhmann olykor megkérdőjelezi a két fogalom 

különválasztásának szükségességét.49 A két fogalom eltérő elméleti gyökerekkel 

rendelkezik. A strukturális kapcsolódás fogalmát Maturanától, az interpenetrációt pedig 

Parsonstól vette át Luhmann. Az interpenetráció fogalmával Parsons a rendszerek 

egymástól való függőségét kívánta leírni. Ahogy a szó jelentése sejtetni engedi, az 

interpenetráció nála azt jelenti, hogy a rendszerek egymásba nyúlnak, részlegesen 

átfedik egymást.50 Ez azonban a rendszerek luhmanni meghatározása alapján nem 

lehetséges, hiszen ha a rendszerek között nem lehetséges az átjárás, akkor átfedésről 

sem beszélhetünk. Ennek ellenére Luhmann nem veti el teljesen az interpenetráció 

fogalmát, csak átértelmezi. Akkor beszélhetünk interpenetrációról, ha két rendszer 

működése kölcsönösen feltételezi a másik teljesítményét. Erre példa a pszichikai és 

szociális rendszerek kapcsolata, hiszen ezek létrejötte elképzelhetetlen a másik nélkül. 

Nyilvánvaló a hasonlóság az interpenetráció és a strukturális kapcsolódás koncepciói 

között. A különbségük Luhmann szerint abban áll, hogy az interpenetráció a rendszer 

szemszögéből van megfogalmazva, míg a strukturális kapcsolódás egy külső szemlélő 

nézőpontjából. Még ha félreérthető jelentése ellenére nem is veti el teljesen az 

interpenetráció fogalmát, Luhmann munkásságában megfigyelhető a strukturális 

kapcsolódás irányába történő hangsúlyeltolódás. Míg ugyanis a Soziale Systeme című 

megalapozó jellegű művében egy egész fejezetet szentelt az interpenetrációnak,51 addig 

                                                 
47 Lásd Luhmann 1987a. 102-104., 2006a. 120-123. 
48 Lásd Luhmann 1999a. 96. A kauzalitás sajátos luhmanni fogalmára még visszatérünk a 3.7 és a 8.2 
fejezetekben. 
49 Lásd Luhmann 2006a. 253. 
50 Parsons interpenetráció fogalmához lásd Luhmann 2006a. 38. 
51 Lásd Luhmann 1987a. 286-345. 
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kései átfogó munkájában, a Die Gesellschaft der Gesellschaft-ban nem egészen egy 

bekezdést,52 miközben a strukturális kapcsolódás részletes kifejtést nyert. 

 

3.6 Értelem 

 

Az eddig tárgyalt fogalmak, mint a műveleti zártság, az autopoiészisz vagy a 

strukturális kapcsolódás, egyaránt érvényesek a rendszerek mindhárom Luhmann által 

megkülönböztetett típusára, tehát a szociális, a pszichikai és a biológiai rendszerekre. 

Az értelem fogalma ezzel szemben már bizonyos leszűkítést jelent, ugyanis ez már csak 

két rendszertípusra, a pszichikai és szociális rendszerekre jellemző. Az, hogy Luhmann 

az értelem fogalmát e két rendszertípusra egyaránt alkalmazhatónak tartja, a fogalom 

szokásos használatának a kitágítását jelenti. A filozófiai vagy a szociológiai 

hagyományban ugyanis az értelmet – melyet többnyire fontos alapfogalomnak 

tekintettek – elsősorban a szubjektumhoz kötötten tárgyalták.53 Luhmann azonban 

módszertani megfontolásokból elveti a szubjektumot mint alapfogalmat. Az értelem 

fogalmát tehát – melyet mindazonáltal ő is a szociológia igen fontos alapfogalmának 

szán – valahogy úgy kell újrafogalmaznia, hogy az megfeleljen az eddig kifejtett 

elméleti megállapításoknak. 

Luhmann azt mondja, hogy az értelem a szociális és a pszichikai rendszereket 

jellemzi, mégpedig oly módon, hogy e rendszerek nem képzelhetők el értelem nélkül. 

Tehát minden kommunikáció értelemteli (sinnhaft) kommunikáció, és minden gondolat 

értelemteli gondolat. Az ily módon felfogott értelem tagadhatatlan fogalom, mivel az 

értelmet tagadó kommunikáció vagy gondolat is értelemteli kell, hogy legyen. Az 

értelemnek tehát nincs ellenfogalma.54 Ha valamire azt mondjuk, hogy „értelmetlen”, 

akkor az az értelem egy másik jelentésére vonatkozik.55 

Az, hogy a kommunikációs vagy a tudati műveletek értelemmel bírnak, abban 

áll, hogy az e műveletek által végrehajtott megkülönböztetéseknek van egy sajátos 

vonása,  mégpedig az, hogy az egyik oldalon egy aktualitás, a másikon pedig egy 

potencialitás található. Vagyis ha kommunikálunk, akkor mindig vannak más 
                                                 

52 Lásd Luhmann 1999a. 108. 
53 Az értelem fogalma először Max Webernél töltött be fontos szerepet a szociológiai elmélet 
megalkotásakor (lásd Schülein 1982. 649-653.), természetesen nála is az individuumhoz kötötten (lásd 
Weber 1987. 38.). 
54 Luhmann-nál az értelmen kívül még a világ és a realitás ilyen tagadhatatlan fogalmak (lásd Nassehi 
2000. 47.). 
55 Lásd Luhmann 2006a. 220. 
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lehetőségek, amelyeket nem kommunikáltunk, nem aktualizáltunk, s ugyanígy a 

gondolatok esetében is. Az tehát, hogy egy kommunikáció vagy egy gondolat 

értelemteli, azt jelenti, hogy mindig rendelkezik egy lehetőséghorizonttal. A világ 

egyéb, tehát a szociális és a pszichológiai rendszereken kívül eső eseményeire ez nem 

igaz. A természeti világ történései szükségszerűen mennek végbe úgy, ahogyan 

végbemennek. Amennyiben ezeket is egy lehetőség aktualizálásaként értelmezzük, 

akkor ezt már egy szociális vagy egy pszichikai rendszer teszi, tehát az értelem ez 

esetben sem a természeti világhoz tartozik.56 

Az értelem egy kétoldalú forma, melynek a belső oldalán az aktualitás, a külsőn 

pedig a potencialitás található. A két oldal elválaszthatatlan egymástól: ahhoz, hogy 

valami aktuális legyen, kell lennie más lehetőségeknek is, illetve ahhoz, hogy 

lehetőségekről beszélhessünk, aktuálissá kell tennünk azokat.57 

Az értelem lehetővé teszi, hogy oly módon redukáljuk a világ komplexitását, 

hogy egyúttal meg is őrizzük azt. Az értelem azt jelenti, hogy egyes lehetőségeket 

kiválasztunk aktuálisként, másokat pedig nem. Ez utóbbiak azonban nem szűnnek meg, 

hanem megmaradnak, mint lehetőségek. Ezáltal a további műveletek számára is 

hozzáférhetők maradnak, vagyis a későbbiekben még aktualizálhatóak.58 

Luhmann az értelem három dimenzióját különbözteti meg. Ezek: tárgyi, idő- és 

szociális dimenzió. Azalatt, hogy az értelem ezzel a három dimenzióval rendelkezik, 

Luhmann azt érti, hogy e három tekintetben mondhatjuk valamire azt, hogy az a 

lehetőségek közül egyet aktualizál. Mindhárom dimenzió egy-egy differenciával írható 

le. A tárgyi dimenzió esetében ez a belső/külső megkülönböztetés, ami nem szükséges, 

hogy rendszer/környezet megkülönböztetés legyen, az idődimenzió esetében az 

előbbi/utóbbi, a szociális dimenzió esetében pedig az ego/alter differencia. Az értelem 

dimenziói három darab kettős horizontot alkotnak, vagyis mindhárom 

megkülönböztetés mindkét oldalán végtelenszer megismételhető az adott dimenzióra 

jellemző differencia. A tárgyi dimenzióban akár a belső, akár a külső oldalon 

tartózkodunk, mindig újból megismételhető a belső/külső megkülönböztetés, az időben 

mindig beszélhetünk előbbiről és utóbbiról, a szociális dimenzióban pedig mind ego, 

mind pedig alter szemszögéből beszélhetünk egóról és alterről. Ez utóbbit kicsit 

                                                 
56 Lásd Luhmann 1999a. 49-50. 
57 Luhmann az értelem fogalmának meghatározására használja még a médium/forma elméletet is, melyről 
az 5.3 fejezetben lesz részletesebben szó. 
58 Lásd Luhmann 1987a. 94-85. 
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világosabbá téve: saját magamat szemlélhetem úgy, mint egy másvalaki a másik 

számára, ezután figyelembe vehetem, hogy a másik figyelembe veszi, hogy így tekintek 

magamra, majd ezt is figyelembe vehetem, s így tovább a végtelenségig.59 

Felvetődhet a kérdés, hogy miért pont három dimenziója van az értelemnek, s ha 

három, akkor miért pont ez a három. Ezzel a kérdéssel Luhmann is tisztában van, de 

igen egyszerűen válaszolja meg: mutassanak egy negyediket, vagy mutassák meg e 

három valamelyikéről, hogy elhagyható. Vagyis ezt a három dimenziót nem tartja 

levezethetőnek, csupán azt állítja, hogy ha szemügyre vesszük az értelmet, akkor e 

három dimenziót fogjuk találni, s az igazolásuk csupán abból eredhet, hogy ez a 

felosztás működik. A leggyakrabban a teret javasolják negyedik dimenzióként, azonban 

ez Luhmann szerint nem választható el a tárgyitól.60 

 

3.7 Komplexitás 

 

A 2.6 fejezetben vázolt menetrendnek megfelelően az eddigi ismertetés során 

mindvégig Luhmann munkásságának kései szakaszában kifejtett gondolatait vettem 

alapul. A komplexitás fogalmával kapcsolatban szükségesnek tartom azonban, hogy 

röviden kitérjek az első, az úgynevezett „autopoiétikus fordulata” előtti korszakára is. 

Ekkor ugyanis a komplexitás problémája, illetve az abból eredő redukciós és szelekciós 

kényszer tekinthető elmélete központi kérdésének. 

A komplexitás fogalmának a luhmanni elméletben betöltött szerepe rávilágít egy 

fontos konfrontációs pontra Luhmann elmélete és a felvilágosodás öröksége között. 

Luhmann szerint a felvilágosodás filozófiai hagyománya olyan törekvésként 

jellemezhető, amely azt a biztos alapot kereste, amelyről lépésről-lépésre fel lehet 

építeni az egyre bonyolultabb társadalmi jelenségeket. Ezen építkezés során azonban 

rendre azzal a problémával szembesültek, hogy amit biztosnak véltek, az mégsem az, s 

nem tudják megismerni a társadalom teljes komplexitását. Végül tehát rendre a 

komplexitás problémájába ütköztek. Luhmann javaslata az, hogy fordítsuk meg az 

irányt, és tegyük meg az elmélet kiindulási pontjává a komplexitást. Legyen elméletünk 

kiindulópontja az, hogy a világ megismerhetetlen teljes komplexitásában, és minden, 

amit mondhatunk róla, az csak redukció révén lehetséges, tehát szükségszerűen 

                                                 
59 Lásd Luhmann 1987a. 114-119., 1987c. 31-32., 2006a. 226-227. 
60 Lásd Luhmann 2006a. 225. 
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szelektív, vagyis vannak más lehetőségek is.61 E paradigmaváltásra62 az egyik 

legszemléletesebb példa a kauzális magyarázat kérdése. Luhmann szerint ahelyett, hogy 

szükségszerű ok-okozati összefüggésekkel akarnánk leírni az egyes társadalmi 

jelenségeket – mindig azzal a problémával szembesülve, hogy nem teljes a leírásunk –, 

induljunk ki inkább abból, hogy minden okhoz végtelen számú okozat, és minden 

okozathoz végtelen számú ok tartozik. A kauzális magyarázat redukciót, szelekciót 

jelent, vagyis azt, hogy kiragadunk egyetlen okot és okozatot, a többitől pedig 

eltekintünk. Az ily módon megállapított kauzális viszony tehát szükségképpen szelektív 

lesz.63 

Luhmann kiindulópontja tehát az, hogy a világ túl komplex ahhoz, hogy teljes 

egészében megismerjük, vagy a cselekvés során minden körülményt tekintetbe 

vegyünk. E problémafelvetés alapján határozza meg a rendszerek szerepét is, mégpedig 

a komplexitás redukálásában. A rendszerképződés a világ komplexitásának redukcióját 

jelenti, a rendszerek komplexitása így mindig kisebb, mint környezetüké. E redukció 

által „feldolgozhatóvá” teszik a világ amúgy áttekinthetetlen komplexitását. A 

rendszerek ezáltal egyfajta közvetítő funkciót töltenek be, a szociális rendszerek például 

közvetítenek a világ komplexitása és az emberek között.64  

A komplexitás fogalmát Luhmann a rendszer elemeinek és az azok közti 

kapcsolatok segítségével határozta meg. Az elemek számának gyarapodásával 

exponenciális arányban növekszik a köztük lehetséges kapcsolatok száma, s így 

elérkezünk egy olyan ponthoz, ahol nem realizálható egyszerre minden kapcsolat. A 

komplexitás tehát azt jelenti, hogy nem vagyunk képesek egyszerre minden lehetőséget 

számba venni, ezért szelektálnunk kell.65 A rendszerek ezt a szelektív kapcsolódást a 

differenciálódás segítségével oldják meg, vagyis részrendszerek jönnek létre, amelyek 

csak meghatározott információk iránt érzékenyek, minden mást figyelmen kívül 

                                                 
61 Lásd Luhmann 2005a3. 91-94. 
62 Ma már a komplexitás a társadalomtudományok központi fogalmának számít, John Urry például 
„komplexitás-fordulatról” beszél (Urry 2005. 1). Figyelemreméltó azonban, hogy ezt a fordulatot csak a 
80-as, 90-es évektől datálja, míg Luhmann már a 60-as években ezt a fogalmat tette meg elmélete 
kiindulópontjának. 
63 Lásd Luhmann 2005a1. 20-23. 
64 Lásd Luhmann 2005a3. 96., 2005a5. 147. 
65 Lásd Luhmann 2005b4., 257-258. E meghatározás a rendszerek komplexitására vonatkozik. A 
komplexitás fogalmát Luhmann alkalmazhatónak tartja a környezetre is, mivel a környezetben is 
megfigyelhetők bizonyos egységek és az azok közti relációk. Környezetről azonban mindig csak mint egy 
adott rendszer környezetéről beszélhetünk, s így a környezet komplexitása mindig rendszerfüggő (lásd 
Luhmann 2005b4. 263-266.). 
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hagynak. Itt is érvényes továbbá az a korábban már megfogalmazott tétel,66 miszerint a 

komplexitás redukciója a komplexitás növekedésével jár.67 Ez azt jelenti, hogy egy 

rendszer minél nagyobb mértékben képes redukálni, „feldolgozni” a környezete 

komplexitását, annál komplexebb saját struktúrákat építhet fel. 

Annak, hogy Luhmann a komplexitást teszi meg elméleti kiindulópontjának, 

számos teoretikus következménye van.68 Az egyik legfontosabb az, hogy így a világ 

minden megfigyelése vagy leírása szelektív és kontingens lesz, vagyis léteznek más 

lehetőségek is. 

Luhmann munkássága második szakaszában is központi szerepet játszik a 

komplexitás, illetve annak redukciója. Egyfelől megtartja a komplexitás korábbi 

fogalmát, amit némileg hozzáidomít differenciaelméleti kiindulópontjához. Ennek 

értelmében a komplexitás egy kétoldalú forma, melynek egyik oldalán egy olyan állapot 

található, ahol egyidejűleg realizálható az elemek közti összes kapcsolat, a másik 

oldalon pedig egy olyan, amikor ez nem lehetséges.69 Ugyanakkor utal arra is, hogy az 

autopoiétikus rendszerek elmélete, illetve az operacionalista szemlélet kérdésessé teszi 

az elem és a reláció megkülönböztethetőségét. A műveleteket tekinthetjük elemeknek, 

de mik a relációk? Munkássága vége felé tehát Luhmann úgy vélte, hogy a komplexitás-

fogalom újragondolására lenne szükség, ám e feladat megoldására már nem 

vállalkozott.70 

                                                 
66 Lásd 3.4 fejezet. 
67 Lásd Luhmann 1971b. 309. 
68 A komplexitás technológiai vonatkozásaihoz lásd például Nowotny 2005. 19-20. 
69 Lásd Luhmann 1999a. 137-138., 2005e1. 60-62. 
70 Lásd Luhmann 2006a. 167-168. 
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4 A szociális rendszerek elmélete 

 

Ebben a fejezetben a szociális rendszerek területére szűkítjük a vizsgálódás körét. A 

szocialitás – vagy esetleg az annál szűkebb kategóriát jelentő társadalom – elméletének 

megalkotása jelenti Luhmann munkásságának tulajdonképpeni célját. Ezt azonban egy 

általánosabb teoretikus eszköztárnak, nevezetesen az általános rendszerelméletnek a 

szociális jelenségek leírására való alkalmazásával véli a leghatékonyabban 

megvalósíthatónak. Mivel tehát egy általánosabb szint specifikációjáról van szó, 

érthető, hogy miért volt szükséges az általánosabb szintet képviselő autopoiétikus 

rendszerek elméletét – illetve ahogy láthattuk, a még ennél is általánosabb differencia- 

vagy formaelméletet – e fejezetet megelőzően tárgyalni. Az, hogy az általános 

rendszerelmélet a szociális rendszerek elméleténél általánosabb szintet képvisel, azt 

jelenti, hogy az előbbi minden egyes megállapítása érvényes kell, hogy legyen az 

utóbbira. A szociális rendszerek elméletét, vagyis egy olyan elméletet, amely az összes 

szociális jelenségre való érvényesség igényével lép fel, oly módon kell tehát 

megalkotni, hogy az ne mondjon ellent az autopoiészisz, a műveleti zártság, a 

strukturális kapcsolódás és más eddig ismertetett tételeknek. 

 Ez a követelmény azonban félrevezető lehet, mivel azt sugallhatja, hogy először 

valamilyen módon szükségszerű elméleti és módszertani követelményeket állítunk fel, 

melyekhez aztán alakítanunk kell a szocialitás elméletét. Nem erről van azonban szó. 

Az előzőekben többször utaltam rá, hogy Luhmann nem fogad el semmilyen 

kizárólagos, a szükségszerűség erejével bíró kiindulópontot, alapelvet. Így tehát 

általános rendszerelméletét sem tudja megalapozni, a kizárólagosság igényével 

felruházni. Ehelyett az elmélet plauzibilitását csupán az képes megerősíteni, ha 

alkalmazása során beválik, vagyis a szocialitás elméleteként – s ugyanígy a tudat 

elméleteként vagy az élő szervezetek elméleteként – jól funkcionál, tehát meggyőző és 

koherens megállapítások vezethetők le belőle. Az általánosabb szintet képviselő 

általános rendszerelmélet és az annak egy alesetét jelentő szociális rendszerek elmélete 

között tehát kölcsönös viszony áll fenn. Az általános rendszerelmélet a megerősítést – 

az említett két másik alkalmazási terület mellett – a szociális rendszerek elméletétől 

várja, tehát ennyiben rá van utalva, nélküle üresnek tűnhet. A szociális rendszerek 

elmélete viszont akkor képes ezt a megerősítő funkciót ellátni, ha adottként kezeli az 

általános rendszerelmélet előző fejezetben ismertetett tételeit. Az elmélet felépítésekor 
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tehát Luhmann azt az elvet hangsúlyozza, hogy minden leírás, minden elmélet választás 

eredménye, vagyis dönthettünk volna másképp is, ám miután a választás megtörtént, az 

már köt minket az elmélet további felépítése során. 

Az előző fejezetben volt már szó arról, hogy miben áll az, hogy a szociális 

rendszerek elméletét az általános rendszerelmélet specifikációjaként fogjuk fel. 

Luhmann az autopoiétikus rendszerek három típusát különbözteti meg, vagyis a 

biológiai, a pszichikai és a szociális rendszereket. Mindhárom rendszertípusra 

érvényesek az előző fejezetben tett megállapítások, illetve mindhárom az eddigiekben 

ismertetett fogalmak segítségével jellemezhető, kivéve – ahogy azt már a fogalom 

tárgyalásakor is jeleztem – az értelem fogalmát, amely kizárólag a pszichikai és a 

szociális rendszerekre jellemző. Az értelem tehát már bizonyos leszűkítő kritériumként 

is szolgál. A valódi leszűkítést azonban, vagyis a különböző rendszertípusok 

specifikumait, a műveletek, pontosabban a műveletek típusai jelentik.  

A szociális rendszerekre jellemző műveleti típus a kommunikáció, a pszichikai 

rendszereké pedig a gondolat vagy észlelés. Mindezek alapján a szociális rendszerek 

nem mások, mint összekapcsolódó kommunikációs műveletek. Annak kritériuma, hogy 

valamit szociális jelenségnek tekintünk-e, kizárólag az, hogy kommunikációról, 

kommunikációs műveletről van-e szó. Ha az előző fejezetben elmondottakat a szociális 

rendszerek elméletére alkalmazzuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a szociális rendszerek a 

kommunikációs műveletek összekapcsolódása által jönnek létre, realitásukat kizárólag a 

kommunikációs műveleteknek köszönhetik. Ugyanakkor a kommunikációs műveletek 

is kizárólag rendszerré szerveződve, egy adott rendszer műveleteiként képzelhetők el, s 

nem létezik olyan kommunikáció, amely ne egy meghatározott szociális rendszer 

művelete lenne. Az autopoiészisz és a műveleti zártság tétele értelmében pedig 

kommunikáció csak kommunikációhoz kapcsolódhat, vagyis kommunikáció csak 

kommunikációból jöhet létre, vagy Luhmann megfogalmazásában „csak a 

kommunikáció képes kommunikálni.”1 A következőkben tehát először a kommunikáció 

e sajátos luhmanni fogalmát vizsgálom meg.  

 

 

 

 

                                                 
1 Lásd Luhmann 2005f2. 38. 



 55 

4.1 A kommunikáció fogalma 

 

Az az elméleti döntés, miszerint a szociális rendszereket kizárólag kommunikációs 

műveletekből felépülő rendszerekként határozzuk meg, azt is jelenti egyben, hogy ki 

kell dolgoznunk a kommunikáció egy olyan fogalmát, amely mindenben megfelel az 

autopoiétikus rendszerek előző fejezetben tárgyalt ismérveinek, vagyis a 

kommunikációelméletet összhangba kell hoznunk az autopoiétikus rendszerek 

elméletével. A műveleti zártság, az autopoiészisz, illetve az önszerveződés elve 

értelmében kommunikáció kizárólag kommunikációból jöhet létre, a kommunikációs 

rendszereknek saját maguknak kell létrehozniuk mind a műveleteiket, mind pedig a 

struktúráikat. Továbbá nem vezethetünk be újabb előfeltételeket elméletünkbe, hanem 

mindent kizárólag a műveletekre támaszkodva kell felépítenünk. 

E kikötések alapján könnyen megérthetjük, hogy miért nem fogadható el 

Luhmann számára a kommunikáció elterjedt értelmezése. A kommunikációt 

leggyakrabban ugyanis egyfajta átvitelként határozzák meg. Az átviteli modell 

értelmében az egyik fél, vagyis a feladó, valamilyen információt, üzenetet továbbít a 

másik fél, vagyis a címzett felé.2 Luhmann szerint mindezzel az a probléma, hogy 

feltételezzük, hogy az, ami a feladó fejéből átkerül a címzettébe, az ugyanaz.3 Ám 

hogyan tudnánk megállapítani, hogy egy adott információ ugyanazt jelenti a feladó és a 

címzett fejében? Mi garantálja ezt az azonosságot? Az autopoiétikus rendszerelmélet 

értelmében mind a szociális, mind pedig a pszichikai rendszerek saját maguk határozzák 

meg állapotaikat. Az átviteli modell azt jelentené, hogy a kommunikáció garantálja, 

hogy az egyik tudat állapota azonos a másikéval. Ez azonban ellent mondana az 

autopoiészisz elvének. Természetesen a komplex társadalmi rendszerek kialakulása 

elképzelhetetlen lenne anélkül, hogy két kommunikáló fél bizonyos dolgokon ne valami 

nagyon hasonlót értsen, azonban Luhmann teoretikus célkitűzései értelmében ezt nem 

előfeltételezhetjük, hanem rekonstruálnunk kell, hogy ez miképp jöhet létre.  

Van egy másik probléma is az átviteli modellel, amely magát az átviteli 

mechanizmust érinti. Láthattuk, hogy Luhmann sem a szociális, sem pedig a pszichikai 

rendszerek esetében nem enged meg semmiféle időbeli tartósságot, hanem mindent 

                                                 
2 Az átviteli modell Claude Shannon és Warren Weaver nevéhez fűződik. Modelljükben az adót és a 
vevőt egy csatorna kapcsolja össze, amin a jelet továbbítják. A jelet az adó részéről kódolni, a vevő 
részéről pedig dekódolni kell, illetve azt időközben külső zajforrás is zavarhatja, így a vett jel eltérhet az 
eredetitől (lásd Shannon-Weaver 1986. 47-48.). 
3 Lásd Luhmann 1987a. 194., 2006a. 275. 
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eseményszerű, tehát pillanatnyi műveletekből kíván felépíteni. Az átvitel fogalma 

azonban feltételez valami állandót, maradandót, ami átkerülhet a feladótól a címzetthez. 

Az átvitel fogalma tehát nem fér össze a kitűzött módszertani követelményekkel.  

Nézzük hát meg, hogy milyen alternatívát kínál Luhmann az átviteli modell 

helyett. Azt mondja, hogy a kommunikáció három komponens egysége, a három 

összetevő pedig az információ, a közlés és a megértés. Luhmann szerint mindhárom 

komponens egy-egy szelekció, tehát a kommunikáció három szelekció együttes 

megvalósulása. Mindháromra szükség van, s a kommunikáció csak akkor valósul meg, 

ha létrejön ezek egysége. Továbbá e három összetevő Luhmann szerint csak mint a 

kommunikáció komponensei képzelhetők el, vagyis nem beszélhetünk információról, 

közlésről és megértésről a másik kettő, illetve a hármójukból létrejövő egység nélkül. E 

három komponens tehát nem valamiféle már meglévő építőkő, melyekből 

összerakhatjuk a kommunikációt.4 Még mielőtt rátérnénk arra a jogosan felmerülő 

kérdésre, hogy mit is kell értenünk a három összetevő egységén, vizsgáljuk meg azokat 

külön-külön. 

Kezdjük az információ fogalmával, melyet már az előző fejezetben is 

érintettünk.5 Láthattuk, hogy az információt Luhmann nem valamiféle egységnek 

tekinti, amit ide-oda küldözgethetünk. Az információ egy szelekció, amely a 

lehetőségek halmazából kiválaszt egyet. Szükségünk van tehát egy kiválasztási 

halmazra, egy lehetőséghorizontra, amely már maga is egy szelekció eredménye. Az 

információ esetében tehát valójában kettős szelekcióról beszélhetünk: először létrejön 

egy lehetőséghorizont, majd pedig e lehetőségek közül választjuk ki az egyiket. A 

lehetőséghorizont létrejötte nem más, mint struktúraképződés, az információ tehát 

mindig előfeltételezi a struktúrákat. Struktúrái viszont csak rendszereknek lehetnek, az 

információ tehát mindig rendszerfüggő, csak egy meghatározott rendszer számára 

információ. A kommunikáció első komponense, az információ tehát olyan szelekció, 

amely a rendszer struktúrái által előzetesen szelektált lehetőséghorizontból választ ki 

egyet. 6  

                                                 
4 Lásd Luhmann 2005f4. 113-114. 
5 Lásd a 3.5 fejezetet. 
6 Lásd Luhmann 1987a. 102-105., 2006a. 277-280. 
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A második komponens a közlés. A közlés szintén szelekció, ugyanis számos 

lehetőség áll rendelkezésünkre egy információ közlésére, s nem tekinthetjük eleve 

adottnak, hogy ezek közül melyiket választjuk, tehát ekkor is szelektálnunk kell.7  

 Az információ és a közlés olyan fogalmak, melyek rendszerint hozzátartoznak a 

kommunikációról alkotott szokásos elképzeléseinkhez. A harmadik komponens, vagyis 

a megértés alatt azonban általában valamilyen tudati, tehát a pszichikai rendszerekhez 

tartozó jelenséget szokás érteni. Luhmann azonban ezt is a kommunikáció, vagyis egy, a 

pszichikai rendszerekkel szemben teljesen zárt rendszer részeként határozza meg. A 

megértés Luhmann-nál nem azonos a helyes értelmezéssel, tehát a megértésbe beleérti a 

félreértést is.8 A megértés abban áll, hogy megkülönböztetjük az információt és a 

közlést. Ez döntő jelentőségű a kommunikáció szempontjából, ugyanis kizárólag a 

megértés által, vagyis azáltal, hogy különbséget teszünk információ és közlés között, 

jön létre a kommunikáció.9 Addig ugyanis, amíg a másik két komponenst nem 

különböztetjük meg, nem beszélhetünk kommunikációról. Ha például csak annyit 

látunk, hogy valaki rázza a fejét, az még nem kommunikáció, csak észlelés. A 

kommunikáció csak akkor jön létre, ha azt gondoljuk, hogy ezzel mondani akar valamit, 

tehát különbséget teszünk közlés – jelen esetben fejrázás – és információ – vagyis 

tagadás – között, s pontosan e különbségtevést nevezi Luhmann megértésnek.10 A 

megértést megint csak egy szelekciónak tekinti, ami alatt azt érti, hogy a megértés nem 

                                                 
7 Lásd Luhmann 1987a. 195., 2006a. 280. 
8 „A megértésnek ez a fogalma magában foglalja a félreértést is, amennyiben az az autopoiésziszben nem 
okoz szakadást. A félreértés bázisán nagyon sokáig tovább kommunikálhatunk egymással. Egyáltalán 
nem szükséges, és a kommunikációs folyamatot is súlyosan megterhelné, ha minden félreértést tisztázni 
kellene.” (Luhmann 2006a. 281.) 
9 Lásd Luhmann 1987a. 195.,  2005f4. 111. 
10 A megértés tehát az a momentum, ami által létrejön a kommunikáció és az észlelés különbsége: „Az 
informatív események puszta észlelésétől eltérően a kommunikáció csak azáltal jön létre, hogy az ego 
képes a két szelekciót megkülönböztetni és a maga részéről kezelni.” (Luhmann 1987a. 198.) Két teljesen 
különböző műveleti típusról van szó, a kommunikáció a szociális, míg az észlelés a pszichikai rendszerek 
jellegzetes műveleti módja. Ekkor azonban nem tűnik tarthatónak, amit az előbb az információról 
mondtunk, nevezetesen az, hogy az csak a kommunikáció egy komponenseként lehetséges. Amennyiben 
ugyanis az imént az észlelést „informatív események” észleléseként jellemeztük, akkor az észlelések 
esetében is beszélhetünk információról. Amikor Luhmann az információ fogalmát részletesen elemzi 
(Luhmann 1987a. 102-105.), akkor sem említi, hogy az kizárólag csak a kommunikáció egy 
komponenseként lenne elképzelhető. Továbbá a strukturális kapcsolódás tárgyalásakor (lásd a 3.5 
fejezetben) is láthattuk, hogy e kapcsolatok lényege abban áll, hogy bizonyos környezeti események 
információként jelennek meg a rendszer számára, márpedig a strukturális kapcsolódás nem csak a 
kommunikációs rendszerek sajátja. Másutt azonban explicite kimondja, hogy „nincs információ a 
kommunikáción kívül” (Luhmann 2005f4. 114). Nem egyértelmű tehát az álláspontja az információval 
kapcsolatban. Plauzibilisebbnek tűnik az az álláspont, miszerint kétféleképpen juthatunk információhoz, 
vagy közli velünk valaki, vagy észleljük azt, és a két forrásból nyert információ lehet ugyanaz is. 
Kétféleképpen is megtudhatjuk, hogy oroszlán van a sátorban: úgy, hogy valaki közli velünk, vagy úgy, 
hogy benézünk a sátorba (Berghaus 2003. 77.). 
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csupán megduplázódása a közölt információnak.11 Mindig több lehetőség áll előttünk 

arra vonatkozóan, hogy mit tekintsünk közlésnek és információnak. 

Ezzel tulajdonképpen már meg is válaszoltuk a kommunikáció egységének 

kérdését. A kommunikáció három komponens, három szelekció, információ, közlés és 

megértés szintézise, s ezek egysége a megértés által jön létre oly módon, hogy az 

különbséget tesz a másik kettő között.12 Az, hogy a kommunikáció művelete három 

komponenst tartalmaz, összhangban áll a luhmanni elmélet legabsztraktabb szintjét 

jelentő differencia- vagy formaelmélettel. Az előző fejezetben láthattuk ugyanis, hogy a 

művelet mindig egy megkülönböztetés, egy forma két oldallal. Ehhez azonban nem 

kettő, hanem három komponens szükséges, ugyanis a két oldalon túl kell még valami, 

ami azok megkülönböztetését végrehajtja. A formaelmélet vagy differenciaelmélet 

szerint tehát mindig három komponensre van szükség, melyek közül az egyik mindig a 

másik kettő megkülönböztetése, s a forma egysége e megkülönböztetés révén jön létre, 

vagyis pontosan úgy, ahogy a kommunikáció esetében.  

A korábbiakban láthattuk,13 hogy a műveletek azon tulajdonságát, miszerint 

azoknak a rendszerre jellemző sajátos rendszer/környezet megkülönböztetést kell 

használniuk, Luhmann a műveletek önreferencialitásának nevezi, melynek mindig 

együtt kell járnia külső referenciával is. A kommunikáció esetében az 

önreferencia/külső referencia megkülönböztetésnek a közlés/információ fogalompár 

felel meg. A megkülönböztetés belső, önreferenciális oldala a közlés, a külső pedig az 

információ. Azt, hogy az információt külső referenciának nevezzük, nem azt jelenti, 

hogy az a rendszeren kívül eső valami lenne. Az információt a rendszer hozza létre a 

rendszeren belül, ám éppen azért, mivel az információ külső referenciát jelent, tehát a 

környezetre vonatkozik, biztosítja a rendszer nyitottságát a környezete felé. Az 

információnak köszönhetően tehát a kommunikáció mindig tartalmaz valamit, ami 

maga nem kommunikáció, hanem annak a környezete.14 Így igaz ugyan, hogy a 

szociális rendszerek nem képesek a környezetükkel kommunikálni, de mindig a 

környezetükről kommunikálnak.15 

 

                                                 
11 Lásd Luhmann 2005f4. 112. 
12 Lásd Luhmann 2006a. 281-283. 
13 Lásd a 3.2 fejezetben. 
14 Lásd Luhmann 1999a. 77. 
15 Lásd Luhmann 1999a. 96. 
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4.2 A kommunikáció környezeti feltételei és kapcsolódásai 

 

A műveletei zártságról és az autopoiésziszről az előző fejezetben elmondottak 

értelmében a kommunikációs rendszereknek semmilyen műveleti szintű kapcsolatuk 

nem lehet környezetükkel. A kommunikáció során semmi sem lép be a tudatból a 

kommunikációs rendszerbe, és fordítva, a kommunikáció sem hatol be a tudatokba. Ez 

azonban nem jelenti azt, hogy a kommunikáció független lenne környezetétől. Ebben a 

fejezetben azt fogjuk megvizsgálni, hogy mit mond Luhmann elmélete a 

kommunikációnak a környezetéhez való viszonyáról.  

Először is teljesen nyilvánvaló, hogy a kommunikációnak számos környezeti 

előfeltétele van. Evidens például, hogy tudatok nélkül nem létezhetne kommunikáció. 

De az is nyilvánvaló, hogy a kommunikációhoz szükség van bizonyos biológiai 

előfeltételek teljesülésére is, például az agy megfelelő vérellátására.16 Ezzel azonban 

még messze nem mondtunk el mindent, hiszen azon túl, hogy léteznek ezek a 

környezeti feltételek, nyilvánvalóan kell lennie még másmilyen kapcsolatnak is a 

kommunikáció és környezete között. A kommunikáció során mégiscsak változások 

mennek végbe az általa érintett tudatokban, és az elméletnek valamiképp számot kell 

adnia erről.  

A kommunikációs és a pszichikai rendszerek e kapcsolatát hivatott 

megvilágítani a strukturális kapcsolódás vagy az interpenetráció előző fejezetben már 

tárgyalt fogalma.17 Luhmann tézise úgy szól, hogy a kommunikációs rendszerek 

strukturális kapcsolatban állnak a tudatokkal, és csakis azokkal. A tudatok észlelései 

teremtenek kapcsolatot a kommunikációs rendszerek és a világ között, vagyis a külvilág 

eseményei kizárólag a tudatokon keresztül képesek befolyásolni a kommunikációt.18 

Az, hogy a pszichikai rendszerek, vagyis a tudatok észlelései közvetítenek a 

kommunikáció és a külvilág között, nem azt jelenti, hogy az észlelések belépnének a 

kommunikációs rendszerbe. Azok mindvégig a tudatok műveletei maradnak, csupán az 

észlelésről való tájékoztatás, az információ lesz része a kommunikációnak. Például 

maga a látás nem része a kommunikációnak, csak az, hogy valaki azt mondja, hogy 

látott valamit.  

                                                 
16 Lásd Luhmann 2006a. 251. 
17 Lásd a 3.5 fejezetet. 
18 Lásd Luhmann 2005f2, 45., 2006a. 255-256. 
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A kommunikációs és a pszichikai rendszerek közötti strukturális kapcsolódás 

vagy interpenetráció teszi lehetővé, hogy e rendszerek rendkívül komplex struktúrákra 

tegyenek szert. Ez abban áll, hogy az interpenetráció következtében a rendszerek 

bizonyos – számukra egyébiránt befolyásolhatatlan – környezeti feltételeket adottnak 

tételeznek, vagyis redukálják a környezetük komplexitását. A környezet 

komplexitásának redukálása pedig lehetővé teszi a saját komplexitásuk növelését. A 

kommunikációs rendszerek esetében ez azt jelenti, hogy a kommunikációs műveletek 

anélkül mehetnek végbe, hogy azok minden környezeti feltételét tekintetbe kellene 

venni, mint például azt, hogy az egyes tudatok ugyanazt értik-e egy kifejezés alatt, vagy 

hogy pontosan mi is zajlik le a pszichikai rendszerekben. Nem jöhetnének létre a 

kommunikációs rendszer rendkívül komplex struktúrái, ha mindezeket valamiképp 

tekintetbe kellene venni, ami mindazonáltal nem is lenne kivitelezhető.19 

Ugyanez igaz fordítva is, vagyis a pszichikai rendszerek is a kommunikációs 

rendszerekkel való interpenetrációjuknak köszönhetik komplex struktúráik felépülését. 

Ez nem más, mint a szocializáció jelensége. Luhmann a szocializáció fogalmát némileg 

átformálja és újraértelmezi autopoiétikus rendszerelmélete tükrében. A különböző 

rendszertípusok közti átjárás lehetetlensége miatt nem fogadható el a szocializáció 

olyan meghatározása, miszerint az a kulturális minták átvételét jelenti. Ehelyett a 

szocializáció olyan értelmezését javasolja, mely szerint a pszichikai rendszerek 

kizárólag saját műveleteik segítségével építik fel struktúráikat, a szocializáció tehát 

önszocializáció. E struktúraképződést azonban a pszichikai rendszereknek a szociális 

rendszerekkel való interpenetrációja teszi lehetővé. Az interpenetráció megint csak 

komplexitásredukciót, a pszichikai rendszer tehermentesítését jelenti, mely lehetővé 

teszi a rendszer saját komplexitásának növekedését. A szocializációnak köszönhetően 

adottnak vesszük a szociális rendszer működését, legyen szó a nyelvhasználatról, a 

társadalmi normák érvényességéről vagy az intézmények működéséről.20 A 

szocializáció önszocializációként való meghatározása Luhmann szerint azért is előnyös, 

mert így sokkal jobban számot tudunk adni az individuumok sokszínűségéről, vagy a 

szocializáció során bekövetkező eltérésekről, devianciáról.21 

A pszichikai és a szociális rendszerek közti strukturális kapcsolódást Luhmann 

szerint a nyelv biztosítja. A nyelvnek van egyfajta kettős aspektusa, amennyiben mind a 

                                                 
19 Lásd Luhmann 2006a. 253-254. 
20 Lásd Luhmann 1987a. 325-331., 2006a. 253-254. 
21 Lásd Luhmann 2006a. 128. 
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gondolkodás számára, tehát privát módon, mind pedig a kommunikáció során 

használható. A nyelv oly módon teremt a két terület között kapcsolatot, hogy azok 

közben egymás számára műveletileg teljesen zártak maradnak. Másképp fogalmazva, 

mind a pszichikai, mind pedig a kommunikációs rendszerek alapvetően a nyelv 

segítségével építik fel struktúráikat, miközben a két rendszertípus teljesen eltérő 

műveleti móddal rendelkezik. A nyelv mint strukturális kapcsolódás biztosítja, hogy a 

pszichikai és a szociális rendszerek koevolúciójuk során felépíthessék saját 

komplexitásukat. Természetesen Luhmann nem akarja sem a kommunikációt, sem 

pedig a gondolkodást a nyelvre redukálni, hiszen beszélhetünk nem nyelvi 

kommunikációról, és nyelvileg kifejezhetetlen gondolatokról is. Annyit azonban 

kijelenthetünk, hogy nyelv nélkül sem a szociális, sem pedig a pszichikai rendszerek 

nem érték volna el azt a komplexitást, amivel ma rendelkeznek.22 

 

4.3 Rendszerelmélet és cselekvéselmélet 

 

Azzal, hogy a kommunikációt tekinti a szociális rendszerek kizárólagos építőelemének, 

Luhmann szembefordul egy meglehetősen bevettnek számító szociológiai elképzeléssel. 

A szociológiaelméletek ugyanis többnyire a cselekvést tekintették, illetve részben 

tekintik ma is a szocialitás alapegységének vagy kritériumának. Tulajdonképpen 

pályafutása első felében, a hatvanas és hetvenes években Luhmann is elfogadta azt a 

kiindulópontot, miszerint a szociális rendszerek cselekvésekből épülnek fel. Nyilván a 

szociológiai tradíciónak, illetve elsősorban Parsons hatásának köszönhetően ő is 

cselekvési rendszerekről beszélt. A cselekvés mellett ugyanakkor már korai írásaiban is 

fontos szerepet kapott a kommunikáció. A cselekvés önmagában ugyanis nem lehet a 

szocialitás kritériuma,23 hiszen létezik nem társas cselekvés is, a kommunikáció 

ellenben mindig legalább két érintettet feltételez. A szociális rendszerek 

meghatározásában és jellemzésében így mindkettő szerepelt.24 Egymáshoz való 

kapcsolatuk azonban még nem volt elég letisztult.25  

                                                 
22 Lásd Luhmann 1999a. 205., 2006a. 206-262. A nyelvről még részletesebben lesz szó az 5.3.1 
fejezetben. 
23 Ezt természetesen nem Luhmann fedezte fel, már Max Webernél is a cselekvések egy alfaja a 
társadalmi cselekvés (lásd Weber 1987. 51.) 
24 Például: „A társadalom minden, egymás számára kommunikatív módon elérhető cselekvés átfogó 
szociális rendszere.” (Luhmann 2005b1. 12., kiemelés az eredetiben.) 
25 Ugyanakkor ha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy a cselekvést vagy pedig a kommunikációt tekintjük-e a 
szociális rendszerek alapegységének, akkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy csak a nyolcvanas 
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A hetvenes évek végétől azonban Luhmann egyértelműen a kommunikációt 

tekintette a szocialitás alapegységének. Érdemes néhány gondolat erejéig kitérni arra, 

hogy mi állhat e változás mögött. Rudolf Stichweh két fontosabb okra mutat rá. 

Egyrészt a luhmanni elméleten belül feszültségek, inkonzisztenciák adódtak, melyek 

oka elsősorban az volt, hogy az autopoiétikus rendszerelméletből adódó teoretikus 

követelményekkel összeegyeztethetetlen volt a cselekvés mint a szocialitás alapegysége. 

Másrészt pedig a társadalomtudományok figyelme ekkortájt olyan új jelenségek felé 

fordult, mint az információs társadalom vagy a globalizáció, s ezek leírására 

alkalmasabbnak tűnt egy olyan társadalomelmélet, amely a kommunikációt veszi 

alapul.26 

Ezzel a – szociológiaelméleti tradíció tükrében igen radikálisnak számító – 

kommunikációelméleti fordulattal együtt téves lenne azt állítani, hogy Luhmann teljes 

mértékben elutasítaná a cselekvéselméletet. Luhmann szerint a szociológiaelméleti 

szakirodalomban dominál az a téves elképzelés, amely szembeállítja a 

cselekvéselméletet és a rendszerelméletet, vagyis azokat rendszerint egymást kizáró 

megközelítéseknek tartják.27 Ezzel szemben Luhmann úgy véli, hogy a szociológiai 

elméletekben általában mindkét elméleti irányzat elemei fellelhetők. Akár Max Weber, 

akár Émile Durkheim elméletét vesszük szemügyre, azokban egyaránt találhatunk 

cselekvéselméleti és valamiféle rendszerelméleti elemeket.28 Nem is beszélve Talcott 

Parsonsról, akinek Luhmann szerint egész munkásságát meghatározta az a tézis, 

miszerint a „cselekvés = rendszer”.29 Cselekvéselméletben és rendszerelméletben 

szerinte tehát nem két alternatívát kell látnunk, hanem az a kérdés, hogy a szocialitás 

elmélete miképp fogja fel viszonyukat.30 

                                                                                                                                               

években bekövetkező „autopoiétikus fordulat” után került Luhmann elméletének középpontjába a 
műveletek, műveleti típusok kérdése. Ezt megelőzően nem beszélhetünk műveleti szemléletről, így talán 
kevésbé volt égető probléma a szociális rendszerek alapegységének tisztázása, illetve Luhmann fogalmi 
és módszertani apparátusa sem volt elég letisztult e kérdés kielégítő tárgyalásához. 
26 Lásd Stichweh 2000a. 9-12. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy Luhmann fenntartásokkal fogadta az 
olyan fogalmak használatát a modern társadalom leírására, mint az információs társadalom (lásd 
Luhmann 1999a. 1090, 1996b), illetve a globalizáció fogalmát is problémásnak tartotta, mivel az 
feltételezi a regionális társadalmak létét (lásd Luhmann 1997b). Luhmann-nak a globalizációval 
szembeállított világtársadalom-koncepciójáról az 5.2 fejezetben lesz szó. 
27 Lásd Luhmann 2005c2. 59., 2006a. 242, Schneider 2003. 42. A cselekvéselmélet és a rendszerelmélet 
éles szembeállítása fontos érveléstechnikai kiindulópont az előbbi hívei számára, mivel így kiemelhetik 
az aktorok empirikus és teoretikus jelentőségét a másik oldal megközelítéséhez képest – állítja Mathias 
Heidenscher (Heidenscher 1992. 440.). 
28 Lásd Luhmann 2005c2. 60. 
29 Lásd Luhmann 2006a. 20-21. 
30 Lásd Luhmann 2005c2. 60. 
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Luhmann szerint több indok is szól az ellen, hogy a cselekvés betölthetné a 

szocialitás alapegységének szerepét. Az egyik, már említett probléma az, hogy a 

cselekvés nem mindig társas, annak csupán egy alfaja a társadalmi cselekvés.31 Ha a 

cselekvés segítségével akarjuk meghatározni a szocialitás alapegységét, akkor tehát 

szükség van még valamilyen külső kritériumra. Ez viszont problémás az autopoiétikus 

rendszerelmélet azon követelményének tükrében, miszerint a műveleteknek saját 

maguknak kell létrehozniuk a rendszerek határait. Egy másik probléma abból adódik, 

hogy ha a cselekvést tekintenénk a szociális rendszerek alapvető műveleti típusának, 

akkor Luhmann szerint arra kényszerülnénk, hogy adottként kezeljük a szubjektum 

fogalmát, mivel a cselekvés mindig egy szubjektum cselekvése. A szubjektum fogalmát 

azonban túlontúl problémásnak tartja ahhoz, hogy eleve adott alapfogalomként 

tekintsünk rá.32 A kommunikációt ezzel szemben – ahogy azt az előzőekben láthattuk – 

Luhmann a szubjektumra vagy hasonlókra való vonatkoztatás nélkül igyekezett 

meghatározni, természetesen nem vonva kétségbe, hogy a kommunikáció 

elképzelhetetlen pszichikai rendszerek nélkül. További ellenvetésekként említi a 

cselekvéselmélettel szemben, hogy nem világosak a cselekvés külső és belső határai, 

vagyis egyfelől a cselekvés és annak hatásai, másfelől pedig a cselekvés és annak 

motivációi közti határvonalak. 33 

Amennyiben tehát a szociális rendszereket autopoiétikus rendszerekként fogjuk 

fel, s érvényesnek tekintjük mindazokat a megállapításokat, melyeket az előző 

fejezetben tárgyaltunk, akkor Luhmann szerint a cselekvés nem alkalmas arra, hogy 

betöltse e rendszerek jellemző műveleti módjának szerepét. A kommunikációt ellenben 

– az imént kifejtett értelemben – alkalmasnak véli e funkció ellátására. Ugyanakkor a 

cselekvés fogalmát sem kívánja teljesen száműzni elméletéből. Csupán mint 

alapfogalmat utasítja el, ám a cselekvésnek mint konstruált vagy redukált fogalomnak 

igenis helye, sőt nélkülözhetetlen szerepe van a szocialitás elméletében. A 

kommunikáció ugyanis mint az említett három szelekció szintézise sem a pszichikai 

rendszerek, sem pedig a kommunikációs rendszerek számára nem figyelhető meg 

közvetlenül, csupán kikövetkeztethető. Luhmann szerint a kommunikációt csak 

cselekvésként lehet megfigyelni.34 Az, hogy a kommunikációt cselekvésként fogjuk fel, 

                                                 
31 Lásd Luhmann 1987a. 191. 
32 Lásd Luhmann 1987a. 191. 
33 Lásd Luhmann 2006a. 240. 
34 Lásd Luhmann 1987a. 226. 
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azt jelenti, hogy az irányultságra tesz szert a közlőtől a címzett felé. A cselekvés 

tulajdonképpen a kommunikáció redukciója annak egyik komponensére, a közlésre. 

Erre a redukcióra szükség van akkor is, ha a kommunikációt egy külső megfigyelő 

akarja megfigyelni, valamint szükséges a kommunikációs műveletek számára is, melyek 

csak akkor tudnak kapcsolódni a másik művelethez, ha a kommunikációt a közlésre 

redukálva cselekvésként figyeli meg. Ennyiben a kommunikációnak a cselekvésre való 

redukciója szükségszerű, ám ez nem jelenti azt, hogy a kettő azonos lenne. „Ezért 

sohasem hibás, azonban egyoldalú, ha egy kommunikációs rendszer cselekvési 

rendszerként fogja fel önmagát.”35 

Összefoglalva tehát, Luhmann szerint a cselekvéselmélet nem mond ellent sem a 

rendszerelméletnek, sem pedig a kommunikációelméletnek. A cselekvés és a 

kommunikáció fogalma nem zárják ki egymást, az eltérés köztük az absztrakciós 

szintjükben található. A cselekvés kevésbé elvont, tehát redukált fogalom, mely 

mindazonáltal nélkülözhetetlen, mivel csak ez teszi lehetővé a szociális rendszerek 

külső és önmegfigyelését. 

 

4.4 Kettős kontingencia 

 

Luhmann egyik legfontosabb módszertani alapelve, hogy semmit sem fogad el eleve 

adottként, hanem mindenről azt feltételezi, hogy kontingens. Elméletének tehát oly 

módon kell rekonstruálnia minden társadalmi képződményt, hogy azt feltételezi, azok 

másképp is lehetségesek. Luhmann szavaival: az elmélet célja a normalitás 

valószínűtlenként való megmagyarázása.36 E törekvés egyik legszemléletesebb 

kifejeződése az a kérdés, hogy „Miképp lehetséges társadalmi rend?”. Miképp 

lehetséges az, hogy a társadalom intézményei működnek, a társadalomban jó esély van 

elvárásaink teljesülésére? E kérdés megfogalmazásának és megválaszolásának szerepét 

tölti be Luhmann elméletében a kettős kontingencia fogalma.  

A kettős kontingencia kérdése olyan problémafelvetés, amely az újkori 

eszmetörténet egyik legmarkánsabb vonását alkotó trendbe illeszkedik. A modernitásba 

való átmenettel megszűnt minden abszolút érvényű bizonyosság, mindennek a miértjét 

                                                 
35 Lásd Luhmann 1987a. 227. 
36 Lásd Luhmann 1987a. 162. 
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kezdték el keresni, minden igazolásra szorult.37 Ennek a fordulatnak talán legfontosabb 

állomása Descartes módszeres kételye, a társadalom- és politikaelmélet területén pedig 

Thomas Hobbes elképzelései a hatalom konstitúciójára vonatkozóan.38 A 

szerződéselméletek szemléletes példáit jelentik a „Miképp lehetséges társadalmi rend?” 

és az ehhez hasonló kérdésfeltevéseknek, s így a kettős kontingencia teoretikus 

előfutáraiként is felfoghatók. A szerződéselméletek megmagyarázandóként, 

igazolandóként tekintettek azokra a kérdésekre – elsősorban a hatalom legitimitásának 

problémájára –, melyeket a társadalomra vonatkozó korábbi elképzelések 

szentesítettnek, adottnak tételeztek. A szerződéselméletekkel szemben megfogalmazott 

kritikák ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy ezen elgondolások miért jelentettek 

félmegoldást a modernitás által támasztott szemantikai kihívás megoldásának, vagyis 

minden alap megkérdőjelezésének tekintetében. A szerződéselméleteknek ugyanis a 

legtöbbször azt rótták fel, hogy azok előfeltételezik a szociális rend fennállását, például 

feltételezik, hogy a szerződéseket be kell tartani.39 Luhmann tehát úgy tekint a 

szerződéselméletekre, mint amelyek megkísérelték megragadni a modernitásba való 

átmenet által támasztott egyik legfontosabb elméleti kihívást, azonban megálltak 

félúton, s nem válaszolták meg, csak odébb tolták azt a kérdést, hogy miképp jön létre a 

társadalmi rend.  

A kettős kontingencia kérdése Luhmann szerint egy absztraktabb, 

előfeltevésmentesebb szinten veti fel azt a problémát, melynek megválaszolására a 

szerződéselméletek is törekedtek. A kettős kontingencia fogalma Talcott Parsonstól 

származik. Mára a társadalomtudományok egyik legfontosabb fogalmának, 

kérdésfelvetésének számít, melyet az egymással élesen szembenálló megközelítések is 

használnak.40 A kettős kontingencia fogalmát Parsons annak a kérdésnek a kapcsán 

vezette be, hogy miképp jöhet létre interakció két cselekvő között. Adott két cselekvő, 

ego és alter. Mindkettőnek vannak szükségleteik, azonban azok teljesülése függ a 

másiktól is. Mindkettőjük számára több cselekvési lehetőség áll rendelkezésre, melyek 

közül választhatnak. Ha ego azt szeretné, hogy teljesüljenek szükségletei, akkor ez 

                                                 
37 A modernitás következményeként létrejövő szemantikai változásokról a 6. fejezetben lesz 
részletesebben szó.  
38 Lásd Luhmann 1987a. 163., 2006a. 300. 
39 E kritikák már igen korán megjelentek, például David Hume-nál is megtalálhatók (lásd Hume 2006. 
530-539.).  
40 Így a kettős kontingencia Luhmann mellett Habermas elméletében is fontos szerepet játszik (lásd 
Habermas 1998a. 33.). A kettős kontingencia különböző megfogalmazásainak összevetéséhez lásd Kron-
Schimank-Lasarczyk 2003. 374-376. 
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egyfelől függ saját szelekciójától, másfelől pedig függ alter választásától is, mely 

egyben reakció ego szelekciójára. A kontingencia tehát kettős értelemben áll fenn: ego 

szükségleteinek kielégítése függ mind ego, mind pedig alter szelekciójától, s ugyanez 

igaz fordítva is. A kérdés az, hogy miképp lehetséges az elvárások, illetve a 

szükségletek kölcsönös teljesülése, vagyis hogy ego úgy cselekedjen, ahogy azt alter 

szeretné, s eközben elvárhassa, hogy alter is úgy cselekedjen, ahogy azt ő szeretné.41 

Parsons megoldása abban áll, hogy ego és alter cselekvéseinek koordinációja 

közös értékek és normák alapján jön létre. Ennek megfelelően elméletében a kulturális 

rendszer a szociális rendszer felett helyezkedik el. A közös kulturális normák, az 

értékkonszenzus előfeltételét jelentik a szociális rendszerek képződésének, az a 

funkciójuk, hogy szabályozzák a kettős kontingencia megoldását.42  

Az eddig elmondottakból már sejthető, hogy Luhmann miért nem tartja 

kielégítőnek ezt a megoldást. Parsonsnál ugyanis a kulturális normák, az 

értékkonszenzus adottként jelennek meg, s az elmélet nem ad számot azok 

keletkezéséről. Márpedig az, hogy ego és alter azonos normákkal és értékekkel 

rendelkezik, korántsem magától értetődő feltételezés. Luhmann szerint a 

társadalomelméletnek pontosan az ilyen tényállások megmagyarázása, rekonstruálása a 

feladata, vagyis az elméletnek kontingensként, s nem pedig adottként kell kezelnie 

ezeket. Luhmann tehát a kettős kontingencia problémáját a parsonsinál még 

általánosabb szinten igyekszik felvetni és megoldani. 

A kettős kontingencia problémája Luhmann szerint azért vetődik fel, mert két 

olyan rendszer áll szemben, melyek egymás számára teljes mértékben átláthatatlanok. 

Nyilvánvaló például, hogy két pszichikai rendszer, vagyis két tudat, teljesen 

átláthatatlan a másik számára.43 Luhmann azonban a kettős kontingenciát nem kívánja a 

pszichikai rendszerekre szorítani, véleménye szerint a résztvevő rendszerek ugyanúgy 

lehetnek szociális rendszerek is. A lényeg az, hogy azok teljesen átláthatatlanok 

legyenek, vagyis fekete dobozként jelenjenek meg egymás számára. „A kettős 

kontingencia alapszituációja tehát egyszerű: két fekete doboznak bármilyen véletlen 

folytán dolga akad egymással.”44  

                                                 
41 Lásd Parsons 1968. 436-437. 
42 Lásd Parsons 1968. 437-438., vö. Luhmann 1987a. 149-150., 2006a. 302. 
43 Lásd Luhmann 1987a. 151-152. 
44 Luhmann 1987a. 156. 
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A kettős kontingencia problémájának megoldása abban áll, hogy a felek 

kölcsönösen teljesítik egymás elvárásait: „Azt teszem, amit szeretnél, ha te is azt teszed, 

amit én szeretnék.” A fő kérdés mármost az, hogy ez miképp megy végbe, ha – 

szemben Parsons megoldásával – nem hivatkozhatunk semmilyen előzetesen adott 

normára vagy értékkonszenzusra. Luhmann válasza úgy hangzik, hogy a megoldást az 

időben kell keresni. A megoldás pusztán azáltal jön létre, hogy a két résztvevő közül 

valamelyik először cselekszik, s ezáltal a másikat az elé a választás elé állítja, hogy 

vagy elfogadja ezt az első lépést, vagy pedig elutasítja. Természetesen a másik 

megteheti, hogy odébbáll, s ekkor nem jön létre szociális rendszer. Ha azonban marad, 

akkor a választási lehetőségei korlátozva vannak ezáltal az első lépés által. A kettős 

kontingencia cirkuláris szituációja tehát azáltal válik aszimmetrikussá, hogy valaki 

megtöri a kört, és először cselekszik.45 Luhmann tehát kiiktatja a kettős kontingencia 

megoldásából azt a feltételezést, miszerint konszenzusra lenne szükség. A konfliktus 

ugyanis szintén a lehetőségek korlátozását jelenti, hiszen a konfliktusban álló felek is 

viselkedéselvárásokat támasztanak egymás iránt.46 

A kettős kontingencia problémájának megoldása, vagyis a másik viselkedésével 

szemben támasztott elvárások megjelenése, nem más, mint a szociális rendszer 

emergens létrejötte.47 A szociális rendszerek képződése tehát válasz arra a problémára, 

amely abból adódik, hogy ego és alter teljesen átláthatatlanok egymás számára, 

ugyanakkor mindkettejüknek szüksége van arra, hogy cselekedeteik között koordináció 

jöjjön létre.  

A szociális rendszerek létrejötte nem jelenti azt, hogy ego és alter megszűnnének 

egymás számára fekete dobozok lenni, illetve ugyanilyen átláthatatlanok lesznek a 

létrejövő szociális rendszer számára is. A szociális rendszerek képződése tehát nem azt 

jelenti, hogy kontrollálhatóvá és kiszámíthatóvá válik ego és alter viselkedése akár 

egymás számára, akár a szociális rendszer szemszögéből. Nem a viselkedések 

stabilizálódnak, hanem kialakulnak a mások viselkedésére vonatkozó elvárások, vagyis 

struktúraképződés megy végbe.48 Tehát Luhmann-nál a „társadalmi rend” 

tulajdonképpen nem is „rend”, hanem csak a rendre vonatkozó elvárás. 

                                                 
45 Lásd Luhmann 2006a. 303. 
46 Lásd Luhmann 2006a. 318. 
47 Lásd Luhmann 1987a. 157. 
48 Lásd Luhmann 1987a. 157-158. 
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A kettős kontingenciával kapcsolatban vezeti be Luhmann a személy fogalmát. 

A személy és a pszichikai rendszer egymáshoz közel álló fogalmak, de Luhmann 

fontosnak tartja megkülönböztetésüket. Személy alatt olyan pszichikai rendszert ért, 

melyet megfigyel egy másik – akár pszichikai, akár szociális – rendszer. Ez történik a 

kettős kontingencia szituációjában is, ahol – amennyiben két pszichikai rendszer 

találkozik – azok személyként jelennek meg egymás számára.49 A személyt 

meghatározhatjuk a kétoldalú forma segítségével is, mégpedig a személy/nem személy 

(Unperson) megkülönböztetés révén. A formának a személy felőli oldalán azok az 

individuálisan hozzárendelt viselkedési lehetőségek állnak, melyeket elvárhatunk a 

személytől, a másik oldalon pedig azok, melyeket nem tulajdonítunk neki, ugyanakkor 

elvileg tulajdoníthatnánk. A személy mint forma a viselkedési lehetőségek korlátozását 

jelenti, tehát komplexitásredukáló funkciója van.50 Pontosan ez a korlátozó, redukáló 

funkció kapcsolja össze a személy fogalmát a kettős kontingenciával. A kettős 

kontingencia szituációjában jelentkező ama kényszer, miszerint a résztvevőknek 

szükségük van a másik teljesítményére, az, ami kikényszeríti a viselkedés korlátozását. 

„A személyek tehát azon szükségszerűség mellékhatásaiként kondenzálódnak, amely a 

szociális szituációkban rejlő kettős kontingencia problémájának a megoldására 

vonatkozik, s amely ahhoz szükséges, hogy egyáltalán sor kerülhessen szociális 

rendszerek képződésére.”51 A személy fogalma e korlátozó, redukáló funkciója miatt, 

vagyis azáltal, hogy rögzíti az elvárható viselkedési lehetőségek körét, Luhmann szerint 

a pszichikai és a szociális rendszerek strukturális kapcsolódását is segíti.52 

A jelen alfejezet elején már említett szerződéselméletekkel kapcsolatban az 

egyik legtipikusabb kérdés az, hogy történelmi vagy pedig pusztán hipotetikus 

modellként kell-e azokat kezelni. Ugyanez a kérdés megfogalmazható a kettős 

kontingenciával kapcsolatban is. Luhmann válasza az, hogy a kettős kontingencia 

problémafelvetése és annak az imént ismertetett megoldása nem történelmi folyamat. 

Nem arról van szó, hogy először adott a kettős kontingencia szituációja, majd pedig 

abból létrejönnek a szociális rendszerek. Ehelyett a kettős kontingencia problémája 

akkor lép fel, amikor problematizáljuk a szociális rendet, vagyis kontingensként 

tételezünk minden szociális jelenséget. Más szóval a „Miképp lehetséges társadalmi 

                                                 
49 Lásd Luhmann 1987a. 155., 2005f6. 138. 
50 Lásd Luhmann 2005f6. 142-143. 
51 Luhmann 2005f6. 143. 
52 Lásd Luhmann 2005f6. 146. 
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rend?” kérdésére keressük a választ, mégpedig oly módon, hogy nem állunk meg 

félúton, ahogy azt Luhmann szerint Parsons teszi, amikor a közös normákból és 

értékkonszenzusból vezeti le a szociális rendet. Ha kellő módszertani szigorral 

végigvisszük a kérdezést, akkor minden szociális szituáció a kettős kontingencia imént 

bemutatott problémájához vezet – állítja Luhmann.53 

                                                 
53 Lásd Luhmann 2006a. 304-305. 
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5 Társadalomelmélet 

 

Az előző fejezetben a szociális rendszereket tárgyaltuk, vagyis azokat a jellemzőket 

vettük sorra, melyek a szociális rendszerek minden típusára érvényesek. Más szóval az 

autopoiétikus rendszerek elméletét leszűkítettük a szociális rendszerek elméletére. 

Ebben a fejezetben tovább szűkítjük témánkat, s most a szociális rendszerek egy típusát, 

a társadalmi rendszereket vesszük szemügyre.  

Ahogy a 2. fejezetben láthattuk, Luhmann tudományos pályafutása céljának a 

modern társadalom elméletének megalkotását tekintette. Munkássága során végig 

hangsúlyozta, hogy a mai szociológiából nem csak a társadalom elmélete hiányzik, 

hanem az annak megalkotására való törekvés is.1 Az egyes társadalmi jelenségek 

vizsgálatában külön-külön értek el ugyan eredményeket, azonban a társadalomra mint 

átfogó egészre vonatkozóan sem a szociológiai hagyomány, sem pedig a jelenkori 

irányzatok nem tudnak kielégítő eredményeket felmutatni.2 

Luhmann nem mulasztja el annak vizsgálatát sem, hogy mindezidáig miért nem 

sikerült megalkotni a társadalom megfelelő elméletét. Úgy gondolja, hogy ebben olyan, 

a tradícióból átörökített akadályok játszottak szerepet, amelyek olyan teoretikus 

elvárásokat támasztanak, melyek egyfelől teljesíthetetlenek, ugyanakkor olyan erősen 

rögzültek a tudományos diszkussziókban, hogy megszüntetésükre sincs mód. Luhmann 

szerint a megfelelő társadalomelmélet megalkotását négy ilyen tradicionális elméleti 

elvárás gátolja, mégpedig az, hogy 

 

1. „a társadalom konkrét emberekből és az emberek közötti kapcsolatokból áll; 

2. ennek következtében a társadalmat a konszenzus, a vélemények egyezése és a célok 

komplementaritása konstituálja, illetve integrálja; 

3. a társadalmak regionális, területileg lehatárolt egységek, tehát Brazília egy másik 

társadalom, mint Thaiföld, az Egyesült Államok egy másik társadalom, mint 

Oroszország, s ugyanígy Uruguay is egy másik társadalom, mint Paraguay; 

                                                 
1 Luhmann tehát nem csupán a szociológia egy kérdésének megoldásához kíván hozzájárulni, hanem 
magát a kérdésfelvetést is – legalábbis olyan általános szinten, ahogy azt ő teszi – újdonságnak tekinti a 
szociológia történetében (lásd Seyfarth 1998. 160-161.). 
2 Ez alól Luhmann szerint talán csak Talcott Parsons tekinthető kivételnek (lásd Luhmann 1999a. 21.). 
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4. s ily módon a társadalmak mint emberek csoportjai vagy mint területek 

megfigyelhetők kívülről.”3 

 

Az e négy tézis tagadása által markánsan meghatározott luhmanni társadalomelmélet a 

több mint ezer oldalas Die Gesellschaft der Gesellschaft című műben öltött véglegesnek 

szánt formát. Luhmann társadalomelmélete tulajdonképpen három elméletből tevődik 

össze: rendszerelméletből – ami alatt itt a differenciálódás elméletét kell érteni –, 

kommunikációelméletből és evolúcióelméletből.4 Társadalomelméletében Luhmann 

igyekszik megteremteni e három – a tudományos életben külön-külön is önálló kutatási 

területet alkotó – elmélet szerves összhangját. Mielőtt rátérnénk e három terület 

tárgyalására, ejtsünk néhány szót a luhmanni társadalom-fogalmat érintő két fontos 

kérdésről. Egyrészt arról, hogy miben különböznek a társadalmi rendszerek egyéb 

szociális rendszerektől, másrészt pedig arról, hogy miért kell a társadalom fogalmát 

elválasztanunk a földrajzi határoktól. 

 

5.1 Interakció, szervezet, tiltakozó mozgalmak és társadalom  

 

A társadalom, illetve a társadalmi rendszerek a szociális rendszerek egy altípusát 

képviselik. Luhmann eleinte a szociális rendszerek még két másik típusát különböztette 

meg, az interakciókat és a szervezeteket. Kései írásaiban azonban ezek mellett negyedik 

rendszertípusként megjelentek a tiltakozó mozgalmak is. Vizsgáljuk most meg, hogy 

miben áll a szociális rendszerek ezen eltérő típusainak különbözősége.  

E rendszertípusok olyan meghatározására van szükség, amely megfelel az 

eddigiekben ismertetett elmélet követelményeinek. Ezalatt mindenekelőtt azt kell érteni, 

hogy minden rendszernek – így az említett négy rendszertípusnak is – egy differencián 

kell alapulnia, mely differencia segítségével a rendszer szelektál, vagyis elkülöníti saját 

műveleteit minden mástól. E négy rendszertípus meghatározásának tehát egy-egy 

jellemző megkülönböztetés felmutatásából kell állnia. E megkülönböztetéseket pedig – 

mivel ezeket a rendszereket autopoiétikus rendszerekként kívánjuk értelmezni – a 

rendszernek saját magának, kizárólag a saját műveletei révén kell létrehoznia.  

                                                 
3 Luhmann 1999a. 24-25. 
4 A három elmélet között igyekszik szerves kapcsolatot teremteni azáltal, hogy azt mondja, azok az 
értelem egy-egy dimenziójához rendelhetők. A differenciaelmélet a tárgyi, az evolúcióelmélet az idő-, a 
kommunikációelmélet pedig a szociális dimenziót írja le (lásd Luhmann 1999a. 1137-1138., az értelem 
dimenzióihoz pedig a 3.6 fejezetet). 
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Az interakció esetében az alapul szolgáló megkülönböztetés a 

jelenlévő/távollévő (Anwesende/Abwesende) közti különbségtétel. E differencia 

egyértelműen lehatárolja, hogy mely kommunikációk tartoznak a rendszerhez: azok, 

amelyek fizikailag jelenlévő kommunikációs partnerekhez rendelhetők. Mindebből az is 

következik, hogy az interakciós rendszerek számára konstitutív jelentőséggel bír az 

észlelés, ami a szociális rendszerek egyéb típusairól már nem mondható el. Úgy is 

fogalmazhatunk, hogy interakciós rendszer akkor jön létre, ha két vagy több pszichikai 

rendszer észleli azt, hogy a másik észleli őt. 5  

A szociális rendszerek következő típusa a szervezet. A szervezeteket 

környezetüktől elhatároló differencia a tagság/kívülállók 

(Mitgliedschaft/Nichtmitgliedschaft) megkülönböztetés. A szervezet mint szociális 

rendszer tehát egy olyan kétoldalú forma, melynek a belső oldalán a tagok vannak, a 

külsőn pedig mindenki más. Szervezetről akkor beszélünk, ha a belépés bizonyos 

feltételekhez kötött, vagyis döntés eredménye. A szervezet sajátos műveleti módja tehát 

a döntés. A döntés egy olyan speciális kommunikációtípus, amely biztosítja a szervezet 

műveleti zártságát és autopoiésziszét. Azt, hogy mik a tagság kritériumai, döntések 

határozzák meg, ez utóbbiak pedig megint csak döntések eredményei. A döntések tehát 

döntésekből jönnek létre, s ebben áll a műveleti zártság és a szervezetek autopoiétikus 

jellege.6 Az, hogy a szervezetek tagsággal rendelkeznek, nem azt jelenti, hogy a 

szervezeteknek részei lennének az emberek. A szervezetek szociális rendszerek, tehát 

kommunikációkból állnak, az emberek vagy a pszichikai rendszerek pedig csak azok 

környezetében kapnak helyet.7  

A tiltakozó mozgalmakat (Protestbewegung) munkássága legnagyobb részében 

Luhmann nem tekintette önálló rendszertípusnak. A kilencvenes években azonban már 

úgy fogalmaz, hogy a többi típusba besorolhatatlan autopoiétikus rendszerekről van 

szó.8  Az a differencia, amely a tiltakozó mozgalmakat meghatározza, vagyis meghúzza 

e rendszer határait, a tiltakozás témájából ered. A differencia egyik oldalán azok a célok 

vannak, amiért e mozgalmak kiállnak, a másik oldalán pedig e törekvések elvetése. A 

tiltakozó mozgalmakat meghatározó differenciát tehát úgy fogalmazhatjuk meg, hogy 

valami mellett kiállni/nem kiállni. Luhmann szerint ez a differencia a „mi és a 

                                                 
5 Lásd Luhmann 1987a. 560., 2005b1. 10-11., 2005c3. 93. 
6 Lásd Luhmann 1999a. 830-831., 2005b1. 13-14., 2006b. 63. 
7 Lásd Luhmann 2006b. 88-92. 
8 Lásd Luhmann 1999a. 847., 863-864. 
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társadalom” szembeállításban is megjelenik, vagyis a tiltakozó mozgalmak úgy állítják 

be magukat, mintha a társadalmon kívül lennének, holott annak részei.9 

A szociális rendszerek negyedik típusa a társadalom. A társadalmat Luhmann 

átfogó szociális rendszerként határozza meg, olyan rendszerként tehát, amely minden 

kommunikációt magába foglal. A társadalom mint rendszer alapjául szolgáló 

megkülönböztetés tehát a kommunikáció/nem kommunikáció differencia. Másképp 

fogalmazva minden, ami kommunikáció, az a társadalmon belül található, s minden más 

azon kívül. A társadalomnak tehát – szemben az előbbi három rendszertípussal – nem 

létezik szociális környezete, vagyis a társadalom környezetében nem található 

kommunikáció. Amint létrejön egy kommunikáció, az már mint a társadalom része jön 

létre.10 

A szociális rendszerek e típusai között bonyolult kapcsolatok állnak fenn, 

melyekről a későbbiekben még lesz szó. Most csak három gondolatot emelnék ki ezzel 

kapcsolatban. Először is az, hogy e három rendszertípust élesen megkülönböztetjük, 

nem jelenti azt, hogy függetlenek lennének egymástól. Nyilvánvaló például, hogy 

társadalom nem létezhetne interakciók nélkül, vagy az is, hogy a szervezetek 

kialakulásának és működésének összetett társadalmi feltételei vannak. Másodszor e 

három rendszertípus nem zárja ki egymást, vagyis egy kommunikációs művelet 

egyaránt tartozhat egy interakcióhoz, egy szervezethez és a társadalomhoz.11 

Harmadszor pedig e rendszertípusok megkülönböztetése nem egy előzetesen adott séma 

alapján történt, hanem kialakulásuk evolúciós folyamat eredménye.12 

 

5.2 Világtársadalom 

 

Az, hogy Luhmann-nál a társadalom kommunikációkból épül fel, radikális 

következményekkel jár arra vonatkozóan, hogy hol húzódnak a társadalom határai. A 

szociológiai tradícióban uralkodó nézet szerint a társadalom határai egybeesnek az 

országhatárokkal, vagyis a társadalomhoz való tartozás kritériuma az egyazon politikai 

                                                 
9 Lásd Luhmann 1996c. 176-179., 1999a. 862-853. A tiltakozó mozgalmak e jellemzéséből érződik, hogy 
Luhmann nem viseltetett túlzott szimpátiával irántuk. Kai-Uwe Hellmann ugyanakkor rámutat, hogy 
Luhmann az immunrendszerhez hasonló funkciót tulajdonított e mozgalmaknak, tehát fontos szerepet 
szánt nekik a modern társadalom működésében (lásd Hellmann 1996. 10-12). 
10 Lásd például Luhmann 1999a. 78-79. 
11 Lásd Luhmann 2005b1. 22. Ekkor Luhmann nem beszélt még tiltakozó mozgalmakról, de valószínűleg 
azok is beleérthetők e felsorolásba. 
12 Lásd Luhmann 2005b1. 15. 
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uralomnak való alávetettség.13 Azt természetesen nem tagadják, különösképpen 

napjainkban nem, hogy a társadalmak életét egyre inkább befolyásolják az 

országhatárokon átnyúló, világméretű folyamatok, gondoljunk például a globalizációról 

szóló diskurzusokra. Ezek a megközelítések azonban többnyire az országhatárokhoz 

kötött társadalomfogalomból indulnak ki, s amikor valamiféle globális képződmény 

jelentőségéről beszélnek, akkor azt a regionális társadalmakból felépülőként 

értelmezik.14 A regionális szint tehát mindig megelőzi a globálisat, az alapegységeket a 

regionális, országhatárok által határolt társadalmak jelentik, melyekből adott esetben 

világméretű rendszerek jöhetnek létre homogenizáló vagy épp konfliktusgerjesztő 

tendenciákkal.  

Luhmann-nál ez a viszony pont fordított. A kiinduló szint a globális, és ennek 

alapján magyarázhatók a regionális különbségek. Más szavakkal a társadalom nem 

regionális, nem államokhoz kötött, hanem világtársadalom. E tézis kimondását nem 

csak, illetve elsősorban nem a 20. századi globalizációs elképzelések motiválták. Az a 

tétel, hogy a társadalom mindig világtársadalom, tulajdonképpen következik az 

eddigiekben kifejtett elméleti alaptételekből. Amennyiben ugyanis a társadalmat 

kommunikációs műveletekből álló autopoiétikus rendszerként határozzuk meg, melynek 

határait saját műveletei jelölik ki, akkor ebből az következik, hogy a társadalom határai 

addig terjednek, ameddig a kommunikáció képes elérni. Márpedig a határsorompó nem 

tartóztathatja fel a kommunikációt.  

Az egymás számára elérhető, vagyis kapcsolódóképes kommunikációk tehát 

ugyanahhoz a társadalomhoz, a világtársadalomhoz tartoznak. Mindez persze némi 

finomításra szorul. Egyfelől ez nem volt mindig így, hiszen korábban valóban léteztek 

olyan földrajzi akadályok, melyek feltartóztatták a kommunikációt. Nyilvánvaló 

például, hogy Amerika felfedezése előtt nem beszélhettünk arról, hogy az amerikai és 

az európai társadalom egyetlen társadalmi rendszert alkotna. Luhmann továbbá nem 

csak a Föld meghódítását tekinti a világtársadalom előfeltételének, hanem szükség van 

az egyidejű kommunikációt lehetővé tevő technikai vívmányokra is, melyek létrejöttét a 

19. század második felére datálja.15 Mindezek alapján tehát nem hibás többes számban, 

társadalmakról beszélni a történelem korábbi szakaszaira vonatkozóan. 

                                                 
13 Anthony Giddens megfogalmazásában: „A társadalom a politikai uralom egy adott rendszerének 
alávetett, különálló területen élő és a körülöttük lévő csoportoktól eltérő identitással rendelkező emberek 
csoportja.” (Giddens 1995. 693.) 
14 Lásd Luhmann 1999a. 158-160., 2005b2. 83. 8. lábj. 
15 Lásd Luhmann 1999a. 148. 
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A világtársadalom tézisének további finomítása arra vonatkozik, hogy nem 

minden társadalmi részrendszer esetében beszélhetünk globális szintű működésről. 

Amíg a tudományos, gazdasági vagy művészeti részrendszerek vonatkozásában 

plauzibilisnek tűnik a regionális határok jelentéktelensége, addig a politikai és a jogi 

rendszerek esetében ezt Luhmann sem állítja.16 E két részrendszer működése tehát 

földrajzi határokhoz kötött, ám ez Luhmann szerint nem jelenti azt, hogy ne a globális 

szintből kellene kiindulnunk ezekben az esetekben is. A politikai rendszer 

nemzetállamokra való tagolódásának oka például Luhmann-nál az, hogy az egyébként 

globális politikai részrendszer nem képes a világtársadalom szintjén ellátni funkcióját, 

vagyis a kötelező érvényű döntések meghozatalát.17 

Végül pedig fontos megemlíteni azt, hogy amikor Luhmann világtársadalomról 

beszél, akkor ezzel nem annak homogenitását mondja ki, vagyis nem azt állítja, hogy a 

világban eltűnnének a regionális különbségek. Jóllehet kétségtelen, hogy 

megfigyelhetők bizonyos homogenizáló tendenciák, azonban a regionális eltérések és 

sajátosságok nem tűnnek el, sőt adott esetben akár fel is erősödhetnek. Luhmann 

hangsúlyozza, hogy a regionális különbségek éppen a világtársadalomból kiindulva, az 

abban való részvétel, az annak struktúráihoz való viszony és az arra adott reakció 

alapján magyarázhatók meg.18  

 

5.3 Kommunikációs médiumok 

 

A Luhmann társadalomelméletét alkotó három elmélet – vagyis a rendszerelmélet, a 

kommunikációelmélet és az evolúcióelmélet – tárgyalását kezdjük a 

kommunikációelmélettel.  

Luhmann kommunikációelméletének középpontjában a kommunikációs 

médiumok állnak. A kommunikációs médiumok már munkásságának kezdete óta 

kulcsszerepet játszanak elméletében. Kései munkáiban azonban némileg átdolgozta 

médium-koncepcióját, mégpedig a Fritz Haidertől kölcsönzött médium/forma elmélet 

segítségével. Az itt használt forma-fogalom nem ugyanaz, mint a már sokat emlegetett 

kétoldalú forma, jóllehet Luhmann a médium/forma elméletet is a forma- vagy 

differenciaelmélet egy alesetének tekinti. A megkülönböztetés egyik oldalán az 

                                                 
16 Lásd Luhmann 1999a. 166-167. 
17 A politikáról mint globális funkcionális részrendszerről még részletesen lesz szó a 9.2 fejezetben. 
18 Lásd Luhmann 1999a. 167. 
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úgynevezett mediális szubsztrátum található, ami lazán kapcsolt elemek összességét 

jelenti. A másik oldal, a forma pedig nem más, mint ezen elemek szoros kapcsolódása. 

A kettő megkülönböztetésének egysége pedig maga a médium.19 Például tekinthetjük a 

betűket mediális szubsztrátumnak, vagyis lazán kapcsolt elemeknek, s ekkor a formák, 

vagyis az ezekből összeálló szorosan kapcsolt elemek a szavak. A forma ugyanakkor 

maga is lehet médium, hiszen a szavak szintén tekinthetők mediális szubsztrátumnak, s 

ekkor a belőlük összeálló szoros kapcsolódású elemek a mondatok.20 A médium/forma 

elmélet tágabb alkalmazási lehetőségeket kínál, nem csak a kommunikációs médiumok 

írhatók le segítségével, hanem például az értelem médiuma is.21 Továbbá ez az elmélet a 

legáltalánosabb szintet képviselő forma- vagy differenciaelmélet egyik alesete, 

ugyanakkor független a rendszerelmélettől. Luhmann kommunikációelméletének 

kidolgozása során tehát két eltérő gyökerű megközelítést igyekszik összeilleszteni. 

A kommunikációs médiumok elméletének megértéséhez idézzük fel újra 

Luhmann azon teoretikus törekvését, miszerint igyekszik felfüggeszteni minden 

előfeltevést, vagyis minden jelenségre kontingensként, megmagyarázandóként tekint.  A 

kommunikáció esetében ez azt jelenti, hogy nem kezelhetjük adottságként például azt, 

hogy a kommunikációt megértik, elfogadják, vagy egyáltalán elér a címzetthez. A 

társadalom-, illetve kommunikációelméletnek tehát számot kell adnia arról, hogy 

miképp lehetséges mindez. Luhmann szerint a kommunikációelméletnek három 

alapvető kérdést kell megválaszolnia, vagyis a kommunikáció három értelemben 

valószínűtlen jelenség:22 

 

1. Először is valószínűtlen, hogy létrejön a megértés, mivel a kommunikatív 

szituációkban egymás számára teljesen átláthatatlan, zárt pszichikai rendszerek 

vesznek részt. Mi biztosítja azt, hogy a címzett megérti, hogy mit akar vele tudatni a 

másik? 

2. Másodszor valószínűtlen, hogy a kommunikáció elér olyan címzettekhez, akik 

térben és időben távol vannak. 

                                                 
19 Így tehát nem egészen pontos médium/forma megkülönböztetésről beszélni, mivel a differencia egy-
egy oldalán a mediális szubsztrátum és a forma található, míg a médium a kettő egysége. Ezzel együtt a 
továbbiakban – lévén, hogy maga Luhmann is többnyire ezt teszi – az egyszerűség kedvéért mégis 
médium/forma elméletről fogok beszélni. 
20 Lásd Luhmann 1999a. 195-196., 2006a. 213-216. 
21 Lásd Luhmann 2006a. 216-222. 
22 Lásd Luhmann 2005c1. 30-31. 
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3. Harmadszor pedig valószínűtlen az, hogy a kommunikáció sikeres lesz, vagyis 

elfogadja a címzett, és a viselkedését aszerint alakítja, ahogy azt elvárják tőle. 

 

A modern társadalmak működéséhez márpedig szükség van e három feltétel 

teljesülésére, vagyis arra, hogy megértsék, amit mondani akarunk, a kommunikáció 

eljusson térben és időben távoli címzettekhez, illetve arra, hogy jó eséllyel teljesüljenek 

mások viselkedésére vonatkozó elvárásaink. A kommunikációs médiumok Luhmann 

szerint pontosan e feltételek biztosítását hivatottak szolgálni, vagyis a médiumok 

feladata általában véve a kommunikáció valószínűtlenségének valószínűvé alakítása. A 

fenti három valószínűtlenségnek megfelelően három típusukat különböztethetjük meg. 

A nyelv a megértés valószínűtlenségét hivatott kiküszöbölni, az elterjesztő médiumok 

(Verbreitungsmedien) – mint az írás, a könyvnyomtatás és az elektronikus médiumok – 

a címzettek elérését biztosítják, míg a sikermédiumok (Erfolgsmedien) – vagyis a 

szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumok – a kommunikáció elfogadását 

segítik elő.  

 

5.3.1 Nyelv 

 

A nyelv a legfontosabb és legalapvetőbb kommunikációs médium. Nélküle nem 

beszélhetnénk a kommunikációs médiumok másik két fajtájáról sem. Létezik ugyan 

nem nyelvi kommunikáció is, azonban nyelv nélkül nehezen tudnánk elképzelni, hogy 

akár a szociális, akár pedig a pszichikai rendszerek szert tegyenek olyan mértékű 

komplexitásra, mint amilyennel rendelkeznek.  

A nyelvre vonatkozó luhmanni megállapítások megint csak szakítanak néhány 

korábbi elgondolással. Először is a nyelvészet művelői, elsősorban Ferdinand de 

Saussure nyelv-koncepciója alapján23 a nyelvet többnyire rendszernek tekintik, a 

rendszer fogalmát természetesen a luhmannitól eltérő értelemben használva. Luhmann 

szerint azonban a nyelv nem rendszer. Ebből következik egy második megállapítás is, 

miszerint a nyelvnek nincs saját műveleti módja. Léteznek kommunikációs és 

pszichikai műveletek, s mindkettő javarészt a nyelv médiumát használja, azonban egyik 

sem azonos a nyelvvel, és rajtuk kívül sem létezik harmadik műveleti mód, amit 

                                                 
23 Lásd Saussure 1997. 45. 
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nyelvnek nevezhetnénk. Harmadszor pedig a nyelv nem aktusokból, cselekvésekből 

áll.24 

Annak ellenére, hogy a nyelv meglehetősen fontos szerepet játszik Luhmann 

elméletében, nem találhatunk munkáiban olyan rá vonatkozó kizárólagos definíciót, 

amely egyértelmű útmutatással szolgálna arra nézve, hogy tulajdonképpen mit is 

értsünk alatta. Luhmann több meghatározását is adja a nyelvnek, elsősorban a Spencer 

Brown-féle differenciaelmélet, tehát kétoldalú formák segítségével.25  

Az egyik ilyen formáról, vagyis a médium/forma megkülönböztetésről már volt 

szó az imént. A nyelv tehát egy médium, amely lazán kapcsolt elemekből, vagyis 

szavakból, illetve az azokból szoros kapcsolódással összeálló mondatokból áll.26 

A nyelv következő meghatározása az, hogy a nyelv jelhasználat, tehát a 

következő kétoldalú forma a jel. A jel mint forma egyik oldalán a jelölő, a másikon 

pedig a jelölet található. Maga a jel pedig ezek megkülönböztetésének az egysége. 

Luhmann a jelről alkotott elképzeléseit Saussure elgondolásához hasonlítja, aki a jelet 

szintén jelölő és jelölet, signifiant és signifié különbségeként határozta meg.27 Ez a 

megkülönböztetés – mind Luhmann-nál mind pedig Saussure-nél – nyelven belüli 

megkülönböztetés. A jelölő megjelöli a jelöletet, azonban ez utóbbi is a nyelven belül 

található. Nem beszélhetünk tehát arról, hogy a nyelv közvetlen kapcsolatot teremtene a 

külvilággal, vagyis reprezentálná azt. Épp ellenkezőleg, Luhmann szerint a nyelv mint 

jelhasználat funkciója a külvilágtól való izolációban keresendő, mivel ezáltal jelölő és 

jelölet viszonya függetlenedik az alkalmazás kontextusától, s ezáltal megismételhetővé 

válik. Más szóval a jel egy általánosítás.28 

A jelhasználat azonban még nem ad kielégítő magyarázatot a nyelv természetére 

vonatkozóan, hiszen ezzel még nem magyaráztuk meg azt, hogy mennyiben segíti elő a 

nyelv a megértést. A nyelvnek ugyanis a fentiek értelmében a kommunikáció 

megértésére vonatkozó valószínűtlenséget kell valószínűséggé alakítania. Az 

előzőekben pedig láthattuk,29 hogy a megértés nem más, mint a közlés és az információ 

                                                 
24 Lásd Luhmann 2006a. 263-264. 
25 Arra vonatkozóan, hogy munkássága során miképp változott Luhmann-nak a nyelvről alkotott 
elképzelése, lásd Srubar 2005. 602-610. Ehelyütt nem térek ki Luhmann korábbi nyelv-koncepcióira, az 
elemzést a kései munkáiban kifejtett álláspontjára korlátozom. 
26 Lásd Luhmann 1999a. 219-220. 
27 Lásd Saussure 1997. 91. 
28 Lásd Luhmann 1999a. 208-210. A jelölő/jelölet differenciával nagyjából azonos funkciót tölt be 
Luhmann-nál két másik megkülönböztetés, mégpedig a szóbeli kommunikáció esetében a hang/értelem, 
az írásbeli esetében pedig az írásjel/értelem megkülönböztetés (lásd Luhmann 2005g. 92). 
29 Lásd a 4.1 fejezetet. 
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megkülönböztetése. Ez a megkülönböztetés pedig, amely minden kommunikációs 

műveletet jellemez, a nyelvhasználat esetében megfelel a jelölő/jelölet differenciának. A 

nyelvhasználat során tehát akkor jön létre a megértés, ha a címzett különbséget tesz a 

jelölő és a jelölet között. Luhmann szerint a nyelv egyik legfontosabb evolúciós 

vívmánya pontosan abban áll, hogy megnöveli e megkülönböztetés, vagyis a megértés 

valószínűségét.30 Ha ugyanis valaki beszél hozzánk, akkor nagyon valószínű, hogy arra 

fogunk gondolni, valamit mondani akar, vagyis különbséget fogunk tenni közlés és 

információ, jelölő és jelölet között. A kommunikáció egyéb, nonverbális formáira ez 

nem igaz. Például egy kézmozdulat esetében messze nem ilyen egyértelmű, hogy azzal 

közölni akarnak velünk valamit.31 

  

5.3.2 Elterjesztő médiumok 

 

A nyelv tehát a kommunikációval kapcsolatos első, vagyis a megértésre vonatkozó 

valószínűtlenséget hivatott kiküszöbölni. A második valószínűtlenség a térben és időben 

távol lévő címzettekhez való eljutásból adódik. Ezt a problémát az úgynevezett 

elterjesztő médiumok oldják meg, vagyis az írás, a könyvnyomtatás és az elektronikus 

médiumok.  

Az írásbeliséget megelőző kultúrák rá voltak utalva a szóbeliségből eredő 

korlátokra, elsősorban arra, hogy a szóbeli kommunikáció során a partnereknek jelen 

kellett lenniük. Ez jelentősen korlátozta a társadalom terjeszkedését és komplexitásának 

növekedését. Ez a helyzet az írás elterjedésével radikálisan megváltozott. Az írás 

segítségével biztosítottá vált a kommunikáció eljutása időben és térben távol lévő 

címzettekhez is. Az írás elterjedése tehát először is mennyiségi változást hozott a 

társadalmak fejlődésében: a szóbeli kultúrákhoz képest jóval nagyobb és komplexebb 

társadalmak jöhettek létre, mivel az írás révén jóval több emberhez juthatott el a 

kommunikáció. 

Az írásbeliség megjelenésének hatása azonban nem merül ki a mennyiségi 

változásokban. Az írásos kultúrák számos radikális minőségi különbséget tudhatnak 

                                                 
30 Lásd Luhmann 1999a. 210-211. 
31 A nyelv egy további fontos funkciójáról, vagyis a szociális és pszichikai rendszerek közti strukturális 
kapcsolat lehetővé tételéről a 4.2 fejezetben már volt szó. 
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magukénak az elődjeikhez képest, melyeket Luhmann a következő hét pontban foglal 

össze:32 

 

1. Az írás révén létrejött egy olyan kommunikációs médium, amely kizárólag a 

társadalomban működhet, pusztán interakciós rendszerek nem elegendőek hozzá. 

Ezáltal erősödött a társadalom és az interakciós rendszerek elkülönülése. 

2. Az írást megelőzően a kultúra átörökítése csak tárgyak, rítusok, ünnepek és 

hasonlók segítségével volt lehetséges. Mindezek megmaradtak, azonban az írással 

létrejött egy olyan társadalmi emlékezet, amely független az egyes emberek 

neurofiziológiai és pszichikai mechanizmusaitól.  

3. Mivel az írás nincs ráutalva az interakciós kontrollra, növekedett a kommunikáció 

elutasításának és a csalódásnak az esélye. A több információ rendszerint kevesebb 

elfogadást jelent. 

4. Az írás erősítette az értelem dimenzióinak, vagyis a tárgyi, a szociális és az 

idődimenziónak az elkülönülését. A tárgyi dimenzió esetében ez azt jelentette, hogy 

a kommunikáció témája függetlenné vált attól, hogy arról mikor és kik 

kommunikálnak. Elkülönül a szociális dimenzió is, vagyis immáron lehet reflektálni 

a kommunikációban résztvevők véleményére. Az idő dimenziójának esetében pedig 

Luhmann az idő objektivációjáról beszél. 

5. Az írás absztrakt jeleket használ, melyek lehetővé teszik, hogy a jeleket más jelek 

megjelölésére használjuk. 

6. Az írás „modalizálta” a valóságot, vagyis a világra annak lehetőségei alapján 

tekintettek, megkülönböztették a szükségszerűt, a kontingens realizációt, illetve a 

puszta lehetőséget. 

7. Az írás szimbolizálja a távollévőket, s ezáltal azok a jelenlévőkhöz hasonlóan 

elérhetővé váltak a kommunikációs műveletek számára. Erre épülnek a másodrendű 

megfigyelés lehetőségei, melyek a kritika hatókörének kiterjesztését jelentik. 

 

Az újabb elterjesztő médium, vagyis a könyvnyomtatás megjelenése az íráshoz 

hasonlóan egyaránt eredményezett mennyiségi és minőségi változásokat. A mennyiségi 

változásokat a könyvek és az olvasók számának megsokszorozódása jelentette.33 Ennél 

fontosabbak azonban a minőségi változások, ugyanis a modernitás kialakulásában 
                                                 

32 Lásd Luhmann 1999a. 289-290. 
33 Lásd Luhmann 1999a. 291. 
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Luhmann kulcsszerepet tulajdonít a könyvnyomtatásnak. Ez nem azt jelenti, hogy 

pusztán egy technikai találmánynak lennének köszönhetők mindazok a széleskörű 

társadalmi változások, melyek a modernitás kialakulását jellemezték, hiszen például 

Kínában, ahol a könyvnyomtatás jóval Európa előtt megjelent, nem indultak be hasonló 

folyamatok. Nem a nyomtatás, hanem a nyomtatott szöveg olvasása az, ami kiváltotta a 

társadalmi változást. Más szóval szükség volt az olvasók tömeges megjelenésére is. A 

könyvnyomtatás jelentősége pontosan ebben állt: immáron széles rétegek voltak 

képesek megfizetni a könyvet, ami ösztönözte annak elterjedését.34 

A könyvnyomtatás által kiváltott egyik legfontosabb társadalmi hatás a szerző és 

a publikum viszonyának megváltozása. E változás elsősorban az autoritás fokozatos 

megszűnésében ragadható meg, ugyanis „ha a bibliát elolvashatják, akkor elolvashatnak 

mást is.”35 A szövegek puszta ismétlése helyett immáron mód nyílott 

összehasonlításukra is, és ez növelte a kritika lehetőségét. A másik fontos változás, 

hogy előtérbe került az újdonság iránti igény, amit Luhmann a modernitás egyik 

legfontosabb jellemzőjének tekint.36 

A elterjesztő médiumok harmadik csoportját az elektronikus médiumok alkotják, 

vagyis a telefon, a telefax, a televízió, a mozi, az internet stb. Ezeknek úgyszintén 

tulajdoníthatók mind mennyiségi, mind pedig minőségi változások. Mindazonáltal ezek 

ma még nehezen becsülhetők fel, hiszen napjaink társadalomelméleti vitái jórészt e 

trendekhez kapcsolódnak olyan címszavak mentén, mint információs társadalom, 

tudástársadalom, mediatizáció és hasonlók. Luhmann többnyire nyitva hagyja az e 

változások következményeire vonatkozó kérdést, de néhány jellegzetességet azért 

megemlít. Az elektronikus médiumok térhódítása például azt jelenti, hogy a társadalom 

működése egyre inkább rá van utalva a technikára, vagyis a környezetével való 

strukturális kapcsolódásokra. E függőség egyben a kommunikációs lehetőségek 

rendkívüli növekedését is jelenti. Ilyen például a kommunikáció még meglévő térbeli és 

időbeli korlátainak a lebontása, vagyis az egyidejű kommunikáció kialakulása.37 Az 

elektronikus médiumok Luhmann szerint érveket szolgáltatnak a világtársadalom 

                                                 
34 Lásd Luhmann 1999a. 292-293. 
35 Luhmann 1999a. 292. 
36 Lásd Luhmann 1999a. 294. A könyvnyomtatás itt felsorolt és egyéb következményeinek ismertetéséhez 
lásd Berghaus 2003. 149-163. 
37 Lásd Luhmann 1999a. 302. 
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koncepciója mellett is, vagyis amellett, hogy a társadalmat nem szoríthatjuk regionális 

határok közé.38  

Az elterjesztő médiumok itt bemutatott három típusának legfontosabb társadalmi 

hatásait Luhmann a következőképpen foglalja össze: „Ha létezik az elterjesztő 

médiumok evolúciójában folyamatos trend, amely az írás feltalálásával kezdődött, és a 

modern elektronikus médiumokkal végződik, akkor azt összefoglalóan a hierarchikustól 

a heterarchikus rend felé történő elmozdulásban, illetve a társadalom működésének 

térbeli integrációjáról való lemondásban ragadhatjuk meg.”39 E trend egyik eleme, 

vagyis a hierarchia megszűnése más szavakkal az autoritás fokozatos erodálását jelenti. 

A könyvnyomtatás kikezdte a vallás tekintélyét, ám a tendencia nem állt meg, s az 

infokommunikációs technológiák ma már a szakértők autoritását is megkérdőjelezik, 

amennyiben a számítógépek és az internet segítségével a laikusok számára is lehetőség 

nyílik állításaik ellenőrzésére és megkérdőjelezésére. Ez nem azt jelenti, hogy a 

társadalmi kommunikációhoz napjainkban ne lenne szükség bizalomra, hanem azt, hogy 

ez a bizalom nem személyekhez vagy társadalmi státuszokhoz kötődik, hanem 

rendszerekhez.40 A trend második eleme, vagyis a térbeli integrációról való lemondás 

pedig azt jelenti, hogy a rendszerek szabadságfoka, vagyis a realizálható lehetőségeik 

száma, többé már nem függ térbeli helyzetüktől. Például amíg a középkorban fontos 

szerepet játszott az, hogy valaki hozzá tud-e férni egy ritka kézirathoz, tehát hogy 

milyen helyen tartózkodik, addig napjainkban a könyvtárakban – elvileg – bárki elérheti 

a szükséges anyagokat.41 

E helyütt érdemes röviden kitérni a tömegmédiumok kérdésére, ugyanis fogalmi 

zavart okozhat, ha nem tisztázzuk ezek viszonyát az itt elmondottakhoz. Az e fejezetben 

bemutatott három médium – az írás, a könyvnyomtatás és az elektronikus médiumok – 

nem rendszerek, míg a tömegmédiumok megjelöléssel Luhmann egy társadalmi 

részrendszert illet. Ahogy a későbbiekben látni fogjuk, a modern társadalmat a 

funkcionálisan differenciált részrendszerek – mint például a jog, a tudomány, a politika 

vagy a gazdaság – elkülönülése jellemzi. Ezek között a legfiatalabb a tömegmédiumok 

részrendszere, mely csak napjainkban tett szert erre a státuszra. A tömegmédiának mint 

                                                 
38 Lásd Luhmann 1999a. 304. Az elektronikus médiumok elterjedésének társadalmi hatásaihoz lásd 
Berghaus 2003. 164-175. 
39 Luhmann 1999a. 312. 
40 Lásd Luhmann 1999a. 312-313. 
41 Lásd Luhmann 1999a. 314. 
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funkcionális rendszernek a kialakulása természetesen feltételezi a könyvnyomtatás és az 

elektronikus médiumok elterjedését, azonban nem azonos azokkal.42 

 

5.3.3 Szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumok 

 

Az előző fejezetben láthattuk, hogy az elterjesztő médiumok történelmi fejlődésében 

megfigyelhető egy jellegzetes trend. Ez abban áll, hogy azzal arányosan, ahogy a 

kommunikáció időben és térben mind távolabbi címzetteket tud elérni, az egyre kevésbé 

támaszkodhat az autoritásra, egyre kevésbe irányítható egy centrumból. Tehát egyre 

nagyobb a kommunikáció elfogadásának valószínűtlensége, vagyis a kommunikációval 

kapcsolatos harmadik valószínűtlenség. Az elfogadás valószínűtlensége tehát épp a 

második, vagyis az elterjesztés valószínűtlenségének kiküszöbölésére létrejött 

vívmányok miatt válik akuttá. E harmadik valószínűtlenség megoldását jelentő 

társadalmi mechanizmusok a szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumok. 

A szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumok elméletét Luhmann – 

igen lényegi változtatásokkal ugyan,43 de – Parsons elméletére építi, akitől az elnevezés 

is ered. A szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumok által megoldandó 

probléma, vagyis a kommunikáció elfogadásának a valószínűtlensége tulajdonképpen 

nem más, mint a „Miképp lehetséges társadalmi rend?” kérdésének egy másik 

megfogalmazása. A kettős kontingencia tárgyalásánál44 már volt róla szó, hogy e kérdés 

megválaszolása a társadalomelméleti hagyomány egyik kulcskérdése, s egyben egyike 

azoknak a pontoknak, ahol Luhmann élesen szakít a tradícióval. E kérdést ugyanis a 

klasszikus társadalomelméletek normatív feltételekre való hivatkozással igyekeztek 

megválaszolni, mint például a természetjogról, a társadalmi szerződésről vagy a közös 

morálról alkotott elképzelések. Ezeket a magyarázatokat Luhmann azért nem tartja 

kielégítőnek, mert túl sokat tételeznek adottnak, nem mennek elég messzire a 

kérdezésben. Nem kérdeznek például rá, hogy mi biztosítja a természetjog felismerését 

és betartását, a szerződések létrejöttét vagy a morál elfogadását. Az effajta meg nem 

kérdőjelezett feltevések a társadalomelméletekben annyira bevettnek számítottak, sőt 

számítanak a mai napig is, hogy még Parsons is ezen irányzathoz sorolható. Nála 

                                                 
42 Vö. Berghaus 2003. 176-177. 
43 Luhmann médiaelmélete olyan lényegi változtatásokat tartalmaz a parsonsival szemben, hogy akár azt 
is mondhatnánk, hogy a nevükön kívül semmi közös nincs bennük (lásd Künzler 1987. 319.). 
44 Lásd a 4.4 fejezetet. 
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megjelennek ugyan a szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumok, azonban 

azok alárendelődnek a közös normatív értékeknek. Luhmann Parsons elméletéből 

eltávolítja a normatív elemeket, s megtartja a szimbolikusan általánosított 

kommunikációs médiumokat. Ezáltal ez utóbbiak – nagyon absztrakt értelemben véve – 

a morál funkcionális ekvivalenseivé válnak, vagyis amíg a korábbi társadalomelméletek 

a morál segítségével próbáltak magyarázatot találni a társadalmi rend problémájára, 

addig Luhmann szerint ez lehetséges a morálhoz való folyamodás nélkül, kizárólag a 

szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumok révén is.45 

A szimbolikusan általánosított kommunikációs médium kifejezés első két tagja 

némi magyarázatra szorul. A „szimbolikus” szó jelentését Luhmann a jel fogalmának 

segítségével világítja meg. Emlékezhetünk, hogy a jel a jelölő és jelölet 

megkülönböztetése. Akkor mondhatjuk egy jelre, hogy szimbolikus, ha a jelölő nem 

pusztán utal a jelöletre, hanem helyettesítheti is azt.  Általánosítottnak pedig azért 

nevezzük ezeket a médiumokat, mert szituációktól függetlenül is érvényesek.46 

A szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumok funkcióját, vagyis a 

kommunikáció elfogadásának a valószínűvé tételét más szavakkal úgy fogalmazza meg 

Luhmann, hogy biztosítani kell a szelekció és a motiváció igen valószínűtlen 

összekapcsolódását. Emlékezzünk rá, hogy a kommunikációt Luhmann három szelekció 

– közlés, információ és megértés – együttes érvényesüléseként határozta meg. E 

meghatározásban nincs benne az elfogadás, vagyis a címzett előtt mindkét lehetőség 

nyitva áll, az elutasítás szintúgy, mint az elfogadás. A szimbolikusan általánosított 

kommunikációs médiumok olyan speciális kommunikációs médiumok, amelyek 

használatával a szelekciók létrejöttével már kialakul az elfogadásra vonatkozó 

motiváció is. A pénz mint szimbolikusan általánosított kommunikációs médium 

esetében például ez azt jelenti, hogy a társadalomban nagyfokú konszenzus mutatkozik 

arra vonatkozóan, hogy elfogadjuk a pénzt, holott maga a pénz fizetőeszközként való 

elfogadása igen valószínűtlen tranzakció, hiszen egy papírdarabért vagy ígérvényért 

adunk oda valamilyen árut. Amikor a szimbolikusan általánosított kommunikációs 

médiumok esetében motivációról vagy elfogadásról beszélünk, akkor e fogalmak nem a 

pszichikai rendszerekre vonatkoznak, tehát nem mentális állapotokról van szó. A lényeg 

                                                 
45 Lásd Luhmann 1999a. 316-317. Parsons elméletéhez való viszonyát Luhmann máskor úgy határozza 
meg, hogy általánosítja amaz megállapításait a szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumokról 
(lásd Luhmann 2005b3. 214-215.). A két szerző médiumelméletének összevetéséhez lásd még Künzler 
1987.  
46 Lásd Luhmann 1999a. 319-320. 
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az, hogy a kommunikáció elfogadása további kommunikáció alapjául szolgálhasson. A 

kommunikáció sikerének szempontjából irreleváns, hogy eközben mi játszódik le a 

pszichikai rendszerekben, például örülünk-e, amikor fizetünk.47 

Luhmann a szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumok elméletét a 

társadalom számos különböző területére alkalmazhatónak tarja. Ilyen médiumoknak 

tekinti a pénz, a hatalom, az igazság, az értékek, a művészet vagy a szerelem 

médiumát.48 Úgy véli, hogy e médiumok számos tekintetben hasonlóságokat mutatnak, 

ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a közös jellemzőket nem tekinti valamiféle logikai 

szükségszerűségnek, melyeket minden médiumnak ugyanolyan mértékben meg kell 

valósítania.49 

A legfontosabb közös jellemző, hogy a szimbolikusan általánosított 

kommunikációs médiumok rendelkeznek egy kóddal, melyre Luhmann többféle 

elnevezést is használ, a legismertebb közülük a bináris kód.50 E kódok is kétoldalú 

formák. Ahogy a nevük is mutatja, két értékkel rendelkeznek, mint például igaz/hamis, 

jogos/jogtalan. Preferenciakódokról van szó, tehát van egy pozitív és egy negatív 

értékük. Minden olyan kommunikációs művelethez, amely az adott szimbolikusan 

általánosított kommunikációs médiumot használja, hozzárendelhető e kód valamelyik 

értéke, viszont mindig csak az egyik. Valami vagy jogos, vagy jogtalan, nem lehet 

mindkettő, s nincs harmadik lehetőség sem. Létrejön tehát egy vagy-vagy szituáció, ami 

nagymértékben leegyszerűsíti a kommunikációt, s így segíti a kommunikációs 

műveletek kapcsolódóképességét. A két oldal között könnyű az átmenet – ha tudjuk mi 

az igaz, akkor azt is tudjuk, mi a hamis –, különböző kódok azonban nehezen 

konvertálhatók, például az igaz és a szép közti átjárás igen problematikus. A kódok 

pozitív és negatív oldala közti átmenet, vagy Luhmann megfogalmazásában a kód belső 

határának az átlépése, azáltal válik könnyebbé, hogy a kódok elszakadnak a morális 

ítéletektől, vagyis például az igaz/hamis megkülönböztetés függetlenné válik a jó/rossz 

differenciától. Mivel e kódok „üresek” – például az igaz/hamis bináris kód önmagában 

semmi útmutatást nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mi az igaz –, szükség van 

                                                 
47 Lásd Luhmann 1999a. 320-322. 
48 Lásd Luhmann 1999a. 336. 
49 A szimbolikusan általánosított médiumok összes jellemzőjének felsorolásához lásd Luhmann 1999a. 
359-393.. vö. Hohm 2000. 80-88. 
50 Pokol Béla összegyűjtötte a Luhmann által használt elnevezéseket (lásd Pokol 2003. 59.). A hetvenes 
években Luhmann használta a „Zweierparadigma”, a „binare Schematizmus” és a „Leitdifferenz” 
fogalmakat, míg a nyolcvanas évekre rátalált a „binare Code” elnevezésre, amely a legismertebbé vált, 
jóllehet nagy összegző művében használja még az „einheitliche Code” és a „Zentralcode” megjelölést is, 
illetve legtöbbször egyszerűen csak kódról beszél (lásd Luhmann 1999a. 359. skk.). 
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valamire, ami tartalommal tölti meg őket. Erre szolgálnak a programok, a tudomány 

esetében például az elméletek és a módszerek. A kód és a program különválása 

következtében lehetővé válik az invariancia és a variabilitás együttes megvalósulása, 

például a tudományos elméletek változhatnak, miközben a kód stabil marad.51 

A szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumok fontos jellemzője, 

hogy lehetővé teszik a másodrendű megfigyeléseket, vagyis a megfigyelések 

megfigyelését. A gazdaság területén például az áraknak köszönhetően szerezhetünk 

információt arról, hogy mások miként figyelik meg a rendszert, vagyis milyen áron 

hajlandók vásárolni és eladni.52 

A szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumok – ahogy minden 

kommunikáció – strukturális kapcsolatban állnak a pszichikai rendszerekkel. E 

médiumok esetében ez a kapcsolat annyiban speciális, amennyiben mindig tartalmaz 

valamilyen vonatkozást a kommunikációban résztvevők testére. Ezt az utalást nevezi 

Luhmann szimbiózisnak. A szimbiotikus szimbólumok – vagy ahogy máskor nevezi, 

szimbiotikus mechanizmusok53 –  szabályozzák azt, hogy a kommunikációban miképp 

van tekintetbe véve az emberi test. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a szimbiotikus 

szimbólumok egyfajta közvetítő mechanizmusok, melyek az ember organikus jellemzőit 

jelenítik meg, a szociális rendszerekben. Például az igazság médiuma esetében a 

szimbiotikus szimbólum a fizikai észlelés, a pénz esetében a szükségletek, a hatalom 

esetében az erőszak, a szerelem esetében pedig a szexualitás.54  

A szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumok esetében felléphet az 

infláció és a defláció jelensége. Luhmann tehát általánosítja e médiumok egyikének, a 

pénznek egy jellemzőjét, és azt minden más médiumra alkalmazhatónak tartja. 

Inflációról általános értelemben akkor beszélünk, ha a médium több bizalmat feltételez, 

mint amennyit biztosítani tud, deflációról pedig akkor, ha nem használják ki a bizalom 

megszerzésének lehetőségeit. A hatalom inflációja például azt jelenti, hogy a politika 

többet vállal, mint amennyit teljesíteni tud, deflációja pedig, ha nem használja ki a 

lehetőségeit.55  

A szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumok talán legfontosabb 

tulajdonsága, hogy rendszerképződés katalizátorai lehetnek. Nem szükséges, hogy 

                                                 
51 Lásd Luhmann 1999a. 359-368. 
52 Lásd Luhmann 1999a. 374-376. 
53 Lásd Luhmann 2005c5. 264. 
54 Lásd Luhmann 1999a. 378-382. 
55 Lásd Luhmann 1999a. 382-386. 
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minden médium egy külön rendszer létrejöttét eredményezze, de amennyiben létrejön 

egy funkcionális részrendszer, annak rendelkeznie kell saját médiummal. A médium 

bináris kódja ugyanis lehetővé teszi, hogy megkülönböztethetők legyenek a rendszerhez 

tartozó kommunikációk, vagyis hogy létrejöjjön a rendszer egysége, s az elkülönüljön 

környezetétől. Luhmann szerint például a tudomány mint funkcionális részrendszer 

elkülönüléséhez arra volt szükség, hogy létrejöjjön az igaz/hamis kód, amely 

megkülönbözteti a tudományos kommunikációt minden egyéb kommunikációtól. Azok 

a kommunikációs műveletek, melyek ezt a kódot használják, a tudományos rendszerhez 

tartoznak, az összes többi pedig a környezetéhez.56 

 

5.4 Evolúcióelmélet 

 

Luhmann társadalomelméletének második összetevője az evolúcióelmélet. Az 

evolúcióelmélet a rendszerelmélethez hasonlóan az egyes szakterületek felett álló 

diszciplína, vagyis a különböző típusú jelenségek – legyenek azok természetiek vagy 

társadalmiak – izomorfiáit igyekszik leírni. Ezért az általános rendszerelmélethez 

hasonlóan az általános evolúcióelmélet elnevezés a helyénvaló, melynek egyik alesete 

lesz a társadalmi evolúció elmélete.57 Ugyanakkor ezen általános karakter ellenére – 

megint csak a rendszerelmélethez hasonlóan – az elmélet konkrét tételei vagy fogalmai 

többnyire meghatározott tudományterületekről származnak. Az evolúcióelmélet kapcsán 

a biológiai hivatkozások – ezalatt természetesen elsősorban Charles Darwin elméletét 

értve – a leggyakoribbak,58 s nincs ez másképp Luhmann esetében sem.59 

Luhmann társadalomelméletének három komponense – a kommunikációelmélet, 

az evolúcióelmélet és a rendszerelmélet – külön-külön nem alkalmas a társadalom 

                                                 
56 Lásd Luhmann 1999a. 387-393. 
57 Az általános evolúcióelmélet megalkotására való törekvés napjaink egyik fontos kutatási területét 
jelenti (lásd Kampis 1999., Hideg 2001. 34-44.). 
58 Jóllehet elterjedt az az álláspont is, miszerint Darwin tulajdonképpen a társadalomtudományból vette az 
evolúciós elképzeléseket. A legmarkánsabban Friedrich August von Hayek képviseli ezt a véleményt, aki 
szerint az evolúcióelmélet csírája Bernard Mandeville munkásságában keresendő, akinek meglátásaira 
építkezhetett David Hume, majd pedig Edmund Burke. Jelentős szerepet játszott Adam Smith és Adam 
Ferguson is, illetve a Mandeville által elkezdett hagyomány Burke-ön keresztül magába foglalja a 
kontinentális történeti iskolákat is, például Johann Gottfried Herder vagy Friedrich Carl von Savigny 
elméletét. Darwin előtt tehát az evolúció fogalma már meghonosodott a társadalomtudományokban, s 
ebben az evolucionista társadalomelméleti légkörben történhetett meg, hogy Darwin végül átültette a 
gondolatot a biológia területére (lásd Hayek 1995.). 
59 Lásd például Luhmann 1999a. 425. Luhmann ugyanakkor megemlíti, hogy az evolúció fogalmának 
elterjedése inkább köthető Herbert Spencerhez, mint Darwinhoz (lásd Luhmann 1999a. 425. 24. lábj.). 
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leírására, csupán egymást kölcsönösen kiegészítve.60 Az evolúcióelmélet hozzájárulása 

a társadalom leírásához abban áll, hogy ennek az elméletnek kell valamiképpen számot 

adnia arról, hogy a társadalmi rendszerek vagy struktúrák miképp változnak az időben, 

és miképp tesznek szert egyre növekvő komplexitásra. Ugyanis sem a rendszerelmélet, 

sem pedig a kommunikációelmélet nem mond semmit arról, hogy milyen rendszerek és 

milyen struktúrák jönnek létre, vagy miképp mennek végbe a változások. Az 

autopoiészisz például csak egy működési elv, s önmagában semmilyen magyarázó 

erővel nem bír arra vonatkozóan, hogy milyen struktúrák fognak e működési mód 

alapján felépülni. Az autopoiétikus rendszerek – mint a tudatok vagy a társadalom – 

keletkezésükkor nem rendelkeznek semmilyen determinált fejlődési pályával úgy, mint 

ahogy a csíra tartalmazza már mindazt, amivé az élőlény biológiai értelemben válni 

fog.61 Mindeme változásokról, fejlődési pályákról hivatott tehát számot adni az 

evolúcióelmélet, más szóval az evolúcióelmélet feladata megmagyarázni azt, hogy 

miképp lesz a valószínűtlenből valószínű, vagyis miképp lehetséges az, hogy számos 

előfeltételtől függő, tehát valószínűtlen struktúrák jönnek létre és működnek szinte 

maguktól értetődően.62 Az evolúcióelmélettel kapcsolatban sem szabad azonban túlzott 

elvárásokat támasztanunk a magyarázatokra vonatkozóan. Az evolúcióelmélet ugyanis 

Luhmann szerint nem képes kauzális magyarázatokat vagy prognózisokat nyújtani. Sem 

azt nem tudja megmagyarázni, hogy valaminek miért volt szükségszerű pont úgy 

létrejönnie, ahogy létrejött, sem pedig a jövőre nézve nem tudunk pontos előrejelzéseket 

alkotni a segítségével.63 

Még mielőtt rátérnénk Luhmann evolúcióelméletének tárgyalására, érdemes 

röviden kitérni arra, hogy melyek azok az egyéb elméletek vagy elgondolások, melyek a 

korábbi társadalomelméletekben azt a szerepet töltötték be, amelyet Luhmann szán az 

evolúcióelméletnek a társadalom leírásában.64 

A legrégebbi olyan elgondolások, melyek a világ komplexitásának létrejöttére 

keresték a választ, a teremtéselméletek voltak. E megközelítések szerint mind a 

természeti, mind pedig a társadalmi világot a teremtő alkotta olyannak, amilyen. A 

                                                 
60 Az evolúcióelmélet és a rendszerelmélet összefonódására nem Luhmann elmélete az egyetlen példa, a 
két elmélet összekapcsolása sokkal inkább tekinthető jellemző trendnek (lásd  Csányi 1988. 8., Kampis 
1999., Kiss E.  2003b. 140-143.). 
61 Lásd például Luhmann 2006a. 124. 
62 Lásd Luhmann 1999a. 414. 
63 Lásd Luhmann 1999a. 416., 429. 
64 Vagyis könnyebben megérthetjük, hogy mit is takar Luhmann evolúcióelmélete, ha előbb 
megvizsgáljuk, hogy mit nem, vö. Schmid 2003. 122-125.  
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teremtéselméletek helyébe a 17. századtól a haladáselméletek léptek. A 

teremtéselméletekkel szemben a haladáselméletek esetében már nem egyértelmű, hogy 

az evolúcióelméletnek ellentmondó elgondolásokról van szó. Hiszen – ahogy Luhmann 

is megjegyzi – a haladásra vonatkozó elképzelések napjainkban sokszor összefonódnak 

az evolúcióelmélettel.65 Luhmann szerint azonban a haladáselméletek több olyan 

elképzelést is implikálnak, melyek elfogadhatatlanok a modern evolúcióelméletek 

számára. Ilyen például a meghatározott cél felé való haladás koncepciója, az unilineáris 

fejlődési pálya gondolata vagy a fejlődés univerzális törvények általi 

meghatározottsága.66 A haladáselméletekkel szorosan összefüggnek, illetve azok egy 

alkalmazásának tekinti Luhmann a fáziselméleteket, vagyis azokat az elgondolásokat, 

melyek a társadalmak történetét szakaszokra osztják. A fáziselméletektől szintén 

elhatárolja saját elgondolását,67 jóllehet a társadalom történetének korszakolása a 

differenciálódási formák alapján68 emlékeztet ezekre a szakaszokra történő felosztásra. 

A tervezéselméletek szintén olyan irányzatot képviselnek, amely szembeállítható 

az evolúcióelmélettel. Annak ellenére, hogy a társadalmi jelenségek magyarázatában az 

evolúciós megközelítéssel leginkább a tervezésre vonatkozó elképzeléseket állítják 

szembe, Luhmann nem tekinti a tervezéselméleteket az evolúcióelmélet valódi 

alternatíváinak. Szerinte inkább arról van szó, hogy a tervezés része az evolúciónak, az 

evolúcióelmélet olyan rendszereket tárgyal, melyek tervezik saját magukat.69 

Ezek tehát azok a konkurens elméletek, amelyekkel Luhmann szembehelyezi 

evolúcióelméletét. Látni fogjuk továbbá, hogy lesznek a darwini vagy neodarwini 

evolúcióelméleteknek is olyan fogalmai – mint például a természetes szelekció vagy a 

véletlen – melyeket Luhmann vagy elvet, vagy pedig újrafogalmaz.  

 

5.4.1 Általános evolúcióelmélet 

 

Luhmann az általános evolúcióelméleti fogalmakat és megállapításokat az autopoiétikus 

rendszerelmélet segítségével alkotja meg, illetve fogalmazza újra. Egyúttal azt is 

igyekszik kimutatni, hogy amennyiben így járunk el, akkor eltűnnek vagy megoldódnak 

                                                 
65 Az, hogy az evolúcióelméleteket sokszor a haladáselméletekkel rokonítják, számos támadási felületet 
nyit meg az előbbiekkel szemben, ezért fontos hangsúlyozni a haladáselméleti elképzelésekkel való 
szakítást (lásd Luhmann 2005c4. 210). 
66 Lásd Luhmann 1999a. 421-422., 2005c4. 223-224. 
67 Lásd Luhmann 1999a. 422. 
68 Erről az 5.5 fejezetben lesz szó. 
69 Lásd Luhmann 1999a. 430. 
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azok a problémák, ellentmondások vagy viták, melyek más terminológiákra épülő 

evolúcióelméletekkel kapcsolatban felmerülnek. 

Vizsgáljuk először meg, hogy milyen mechanizmusokkal írja le Luhmann az 

evolúció folyamatát. Luhmann a neodarwinista evolúcióelméletek közé sorolja a 

sajátját. A neodarwinista evolúcióelméletek két mechanizmust használnak az evolúció 

folyamatának leírására, a variációt és a szelekciót. Luhmann is átveszi e fogalmakat, de 

fontosnak tartja ezeket kiegészíteni egy harmadikkal, mégpedig a restabilizációval.70 A 

variációt és a szelekciót egy forma két oldalának tekinti, vagyis igazak rájuk a kétoldalú 

formákról korábban elmondottak, nevezetesen az, hogy a két oldal mindig feltételezi a 

másikat. Variáció nem lehetséges szelekció nélkül, ugyanis a variáció nem pusztán 

változást jelent, mert ekkor már maga lenne az evolúció, hanem variánsok létrejöttét a 

szelekció számára. És fordítva, a szelekcióhoz szintén létre kell jönnie valamiféle 

variációnak, hogy legyen miből választani.71  

A három evolúciós mechanizmust Luhmann egy-egy rendszerelméleti 

fogalomhoz rendeli. A variáció a műveletekre vonatkozik, vagyis a műveletek esetében 

beszélhetünk eltérésekről a reprodukció során. A szelekciót a struktúrákhoz rendeli, 

mivel a struktúrák határozzák meg, hogy mely műveletek kapcsolódóképesek, s így 

szelektálnak a műveletek között. A restabilizáció pedig a rendszerre vonatkozik, vagyis 

a struktúraváltozásoknak a rendszerbe való beépülését jelenti. A három mechanizmus 

viszonya egyfelől időben egymás utáni, hiszen a szelekciót meg kell, hogy előzze a 

variáció, a restabilizációt pedig a szelekció. Ugyanakkor viszonyuk egyben cirkuláris is, 

mivel a variációknak előfeltétele a stabilizálódott működés.72 

Az evolúcióelmélet és a rendszerelmélet kapcsolatának megvilágításához 

idézzük fel, amit a rendszerek autopoiétikus működési módjáról mondtunk. Az 

autopoiétikus rendszerek működésének az a kritériuma, hogy a műveletek 

kapcsolódóképesek legyenek, vagyis minden műveletet kövessen egy másik, amely 

képes hozzá kapcsolódni. A műveletek kapcsolódóképességét a struktúrák biztosítják, 

amennyiben azok korlátozzák a lehetséges műveletek körét, biztosítva ezáltal, hogy 

olyan művelet következzen, amely képes kapcsolódni az előbbihez. A rendszer 

működési feltételeit ugyanakkor nem csak egyetlen struktúra képes kielégíteni, hanem 

                                                 
70 Lásd Luhmann 1999a. 451. Az evolúcióelméleti alapfogalmak e hármasa Luhmannt megelőzően már 
Donald T. Campbellnél is szerepel (lásd Schmidt-Weelenburg 2005. 118.). 
71 Lásd Luhmann 1999a. 451.  
72 Lásd Luhmann 1999a. 455. 
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több lehetőség is kínálkozik az alkalmas struktúrákra nézve. A struktúrák tehát 

változhatnak, de nem teljesen tetszőleges módon, ugyanis a létrejövő új struktúráknak is 

biztosítaniuk kell a rendszer autopoiésziszét. A struktúrák e kettős jellemzője – vagyis 

hogy megváltozhatnak, de nem akárhogyan – képezi a rendszerek evolúciójának 

alapját.73 

Említettem, hogy Luhmann egyes evolúcióelméleti fogalmakat, tételeket elvet 

vagy újrafogalmaz. Erre az egyik példa a véletlen fogalma. A véletlen általában fontos 

szerepet játszik az evolúciós mechanizmusok tárgyalásakor, s nincs ez másképp 

Luhmann-nál sem. Elveti azonban a véletlen szokásos felfogását, amely véletlen alatt a 

kauzalitás tagadását, a megfelelő okokkal történő magyarázat hiányát érti. Luhmann 

ehelyett a véletlent differenciaelmélete, a kétoldalú forma segítségével határozza meg. 

A véletlen nála azt jelenti, hogy a megkülönböztetés két oldala független egymástól. A 

variáció/szelekció differencia esetében ez abban áll, hogy a variáció anélkül megy 

végbe, hogy tudnánk, a létrejövő variáns pozitív vagy negatív szelekcióban részesül-e. 

Ugyanígy a véletlen segítségével írható le a szelekció/restabilizáció differencia is, ami 

azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy pozitív, illetve negatív szelekció esetén sikerülni fog-

e a rendszer stabilizációja.74 Az előbbi, vagyis a variáció és a szelekció egymástól való 

függetlensége tekinthető Luhmann-nál az evolúció tulajdonképpeni kritériumának, tehát 

akkor beszélhetünk evolúcióról, ha ez teljesül. 

A másik példát az evolúcióelméleti fogalmak elvetésére vagy újraértelmezésére 

az olyan fogalmak jelentik, mint a természetes szelekció vagy a környezethez való 

alkalmazkodás, vagyis azok, melyek a rendszer és környezete kapcsolatára 

vonatkoznak. A természetes szelekció értelmében a variáció a rendszerhez, a szelekció 

pedig a környezethez tartozik, a környezet dönti el, hogy egy mutáció életképes-e vagy 

sem. Az autopoiétikus rendszerek esetében azonban a környezet nem dönthet afelől, 

hogy mely művelet vagy mely struktúra jöjjön létre, ezt mindig a rendszernek magának 

kell megtennie. Az evolúcióelméletre vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy a szelekciót 

nem a környezet végzi, hanem a rendszer maga, a rendszer saját struktúrája, vagyis a 

szelekció önszelekció.75 Ehhez kapcsolódik a környezethez való alkalmazkodás 

kérdése, amely szintén bevett fogalomnak számít az evolúcióelméletben. Luhmann 

szerint azonban az evolúció nem eredményezi, hanem inkább előfeltételezi a 

                                                 
73 Lásd Luhmann 1999a. 437-438. 
74 Lásd Luhmann 1999a. 426., 449. 
75 Lásd Luhmann 1999a. 435-436. 
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környezethez való alkalmazkodást, vagyis csak olyan rendszerek képesek a 

fennmaradásra és az evolúcióra, melyek bonyolult strukturális kapcsolódásokat tartanak 

fenn környezetükkel.76 A természetes szelekció és a környezethez való alkalmazkodás 

bevettnek számító evolúcióelméleti fogalmak luhmanni kritikája tehát abban áll, hogy 

szerinte e fogalmak rendszer és környezete között direkt, műveleti szintű kapcsolatot 

feltételeznek, ami ellentmond az autopoiétikus rendszerekről elmondottaknak. Ezzel 

együtt Luhmann nem azt állítja, hogy a rendszerek evolúciója független lenne a 

környezettől. A rendszerek működésének számos környezeti előfeltétele van, ahogy 

arról a strukturális kapcsolódásokkal kapcsolatban már volt szó.77 Amit Luhmann állít, 

az az, hogy ezek a kapcsolatok sem a rendszer, sem pedig egy külső megfigyelő 

számára nem figyelhetők meg és nem kontrollálhatók. E rendszerelméleti 

megfontolások alapján az evolúció abban áll, „hogy a struktúraváltozások, éppen azért, 

mert azok csak a rendszeren belül (autopoiétikus módon) mehetnek végbe, nem csak a 

rendszer tetszésétől függnek, hanem egy olyan környezetben kell lejátszódniuk, melyet 

a rendszer nem tud kifürkészni, vagy legalábbis nem képes terv szerint figyelembe 

venni.”78  

 

5.4.2 Társadalmi evolúció 

 

Az evolúcióelméletről eddig elmondottakat Luhmann az általános rendszerelmélethez 

hasonlóan minden rendszertípusra alkalmazhatónak tartja. A társadalmi evolúció 

elmélete mindezek konkretizálását jelenti a társadalmi rendszerek sajátosságait, tehát 

elsősorban kommunikációelméleti megfontolásokat figyelembe véve. A következőkben 

tehát azt vizsgáljuk meg, hogy a társadalom esetében miképp fest a három evolúciós 

mechanizmus, a variáció, a szelekció és a restabilizáció. 

A variáció a műveletekre vonatkozik, a társadalom esetében tehát a 

kommunikációra. A kommunikációs műveletek esetében a variációs mechanizmust a 

tagadás lehetősége teszi lehetővé.79 A variáció egy közlés elutasítását, vagyis egy 

elvárás nem teljesülését jelenti. Igaz tehát rá az evolúciós mechanizmusok előző 

fejezetben elmondott körkörössége, vagyis az, hogy a variáció már egy stabilizálódott 

                                                 
76 Lásd Luhmann 1999a. 433. 
77 Lásd a 3.5 fejezetet. 
78 Luhmann 1999a. 433. 
79 Lásd Luhmann 1999a. 459. 
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elvárás-struktúrát előfeltételez. A variáció független a szelekciótól, tehát az elvárásoktól 

eltérő kommunikáció még nyitva hagyja azt a kérdést, hogy azt elfogadják-e, vagy 

pedig elutasítják. A variáció tehát nem azonos az újdonsággal, hiszen ez utóbbi már 

implikálja az elfogadást.80 Luhmann hangsúlyozza a variáció „bagatell jellegét”, vagyis 

hogy az nem korszakalkotó ötletek vagy találmányok létrejöttét jelenti.81 

Luhmann evolúcióelméletében maga az evolúció, illetve maguk az evolúciós 

mechanizmusok is evolúció eredményei. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy a variáció, 

tehát a tagadás valószínűsége vagy gyakorisága különböző társadalmi tényezőktől függ, 

melyek nem eleve adottak, hanem evolutív fejlődés eredményei.82 Luhmann két ilyen 

társadalmi feltételt nevez meg. Egyfelől az írást, másfelől pedig az olyan társadalmi 

intézményeket, melyek a konfliktusok elfogadottságát erősítik.83 Az írás ama hatásáról, 

hogy növeli a kommunikáció elutasításának valószínűségét, korábban már volt szó.84 A 

másodikra pedig példaként a jog megjelenését említhetjük, melynek egyik funkciója 

abban áll, hogy oly módon teszi lehetővé a konfliktusok előfordulását, hogy azokat egy 

harmadik fél által eldöntendő perré tompítja.85 

A második evolúciós mechanizmus, vagyis a szelekció, a struktúrára vonatkozik. 

A szociális rendszerek esetében struktúrák alatt a kommunikációval szembeni 

elvárásokat értjük. Ezek az elvárások döntenek afelől, hogy a nyelv által kínált 

variációkat, vagyis az eltéréseket elfogadják-e vagy sem.  

Láthattuk, hogy Luhmann szerint az evolúció legfontosabb vonása abban áll, 

hogy a variáció és a szelekció függetlenek egymástól, egyik sem határozhatja meg a 

másikat, noha egymást feltételezik, egyazon forma két oldalát alkotják. Ezek egymástól 

való függetlensége, vagyis az evolúció lehetősége nem eleve adott a társadalomban, 

hanem maga is evolúció eredménye. Az interakciós rendszerek, vagyis a jelenlét által 

konstituált szociális rendszerek esetében ez a két mechanizmus nem válik el. Ha létrejön 

egy variáció, például egy, az elvárásoktól eltérő vélemény, akkor azt nem lehet 

figyelmen kívül hagyni. Nem beszélhetünk tehát a variációtól független pozitív vagy 

negatív szelekcióról, és ezáltal evolúcióról sem. Az evolúció kritériuma Luhmann 

szerint tehát az, hogy létrejöjjenek az interakcióktól független társadalmi rendszerek. A 

                                                 
80 Lásd Luhmann 1999a. 461. 
81 Lásd Luhmann 1999a. 462. 
82 Lásd Luhmann 1999a. 460. 
83 Lásd Luhmann 1999a. 464. 
84 Lásd az 5.3.2 fejezetet. 
85 Lásd Luhmann 1999a. 466-469. 



 94 

korai, törzsi – Luhmann elnevezésével szegmentált – társadalmakban ez nem ment még 

kellőképpen végbe, ekkor még megjósolható, hogy mi fog történni az elvárásoktól 

eltérő vélemény hatására a társadalomban, illetve tudni lehet, hogy mi az, ami a 

társadalom számára elfogadható. A variáció és a szelekció tehát még nem függetlenedett 

egymástól, s így evolúcióról sem beszélhetünk. A két rendszertípus, vagyis az 

interakciók és a társadalom elkülönülése csak a társadalom komplexebbé válásával jött 

létre. Ebben kulcsszerepet játszott az írás, hiszen az írás kialakulásának egyik 

legfontosabb következménye az volt, hogy a kommunikáció függetlenné vált az 

interakcióktól, ami pontosan a társadalom és az interakciós rendszerek elkülönülését 

jelentette. Ezáltal megnövekedett a tagadás, az eltérő vélemények előfordulásának 

esélye.86 

Ha végbement a variáció és a szelekció függetlenedése, akkor még mindig több 

lehetőség kínálkozik arra nézve, hogy miképp történjen a szelekció. Luhmann két 

lehetőséget nevez meg, melyek hozzárendelhetők a szegmentált társadalmakon túli 

másik két társadalomtípushoz, a rétegzett és a funkcionálisan differenciált 

társadalmakhoz.87 Az egyik lehetőség az, hogy a vallás végzi a szelekciót, vagyis 

alapvetően a vallás dönt afelől, hogy a létrejövő variációkat elfogadják-e, vagy sem. A 

másik lehetőség pedig az, hogy a szimbolikusan általánosított kommunikációs 

médiumok veszik át a szelekció feladatát. A kétfajta szelekciós mód közti 

leglényegesebb különbség abban áll, hogy a vallás az egész társadalomra nézve 

egységes szelekciós kritériumot jelent, míg a szimbolikusan általánosított 

kommunikációs médiumok esetében nem beszélhetünk erről. A pénz, a hatalom vagy a 

tudományos igazság mind különböző szelekciós logikát jelent, egyik sem képes uralni a 

többi területet, illetve az egész társadalmat.88 

Amíg a szelekciót a vallás végzi – vagyis a premodern, rétegzett társadalmak 

esetében – addig biztosítva van, hogy ne jöjjenek létre a társadalmat destabilizáló 

szelekciós eredmények. Luhmann szerint ezekben a társadalmakban nem 

különböztethető meg a szelekció és a restabilizáció evolúciós mechanizmusa.89 A 

stabilitás helyreállítása csak akkor válik problémává, amikor a szelekció feladatát a 

szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumok veszik át. Ebben az esetben 

                                                 
86 Lásd Luhmann 1999a. 478-480. 
87 Ezekről az 5.5 fejezetben lesz részletesebben szó. 
88 Lásd Luhmann 1999a. 480-484. 
89 Lásd Luhmann 1999a. 485. 
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egymástól független szelekciós mechanizmusok jönnek létre, mindegyik a saját 

logikáját követi, s nem létezik olyan központi mechanizmus, amely koordinálná azokat. 

Tehát a szelekció, vagyis az, amit az egyes szimbolikusan általánosított kommunikációs 

médiumok elfogadásra érdemesnek tartanak, nincs tekintettel az társadalmi rendszer 

egészének stabilitására. A pénz médiuma például kizárólag a saját logikája, s nem pedig 

össztársadalmi szempontok alapján szelektál. Elválik tehát a szelekció és a 

restabilizáció. Ez utóbbi mechanizmus Luhmann szerint a részrendszerek 

képződésében, vagyis a társadalom funkcionális differenciálódásában áll.90 Ez azt 

jelenti, hogy a társadalomban azáltal stabilizálódik a szelekciós mechanizmusok, vagyis 

a szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumok egymástól független és 

koordinálhatatlan működése, hogy azok számára részrendszerek jönnek létre. Más 

szavakkal a részrendszerek elkülönülésével meghatározott mederbe terelődik a 

szelekciós mechanizmusok működése, s így nem befolyásolják, nem zavarják 

közvetlenül egymást. Ez a részrendszerképződésben megnyilvánuló stabilizáció vagy 

restabilizáció nem valamilyen központi mechanizmus által levezényelve megy végbe, 

hanem maga is egy hosszú, evolúciós folyamat eredménye.91 

Az, hogy a restabilizáció a funkcionális részrendszerek képződése révén megy 

végbe, azt is jelenti egyben, hogy a restabilizáció maga is fő ösztönzőjévé válik a 

variációnak, és a kettő nem választható el egymástól.92 Például a gazdasági vagy a 

tudományos részrendszer számára működési kényszer, hogy folyamatosan újabb és 

újabb profitot, illetve újabb és újabb tudományos eredményeket hozzon létre.  

A három evolúciós mechanizmus e rövid bemutatása szemlélteti Luhmann azon 

megállapítását, miszerint maga az evolúció is alá van vetve az evolúciónak, vagyis a 

társadalom átalakulásával változnak az evolúciós mechanizmusok jellemzői is. A 

legősibb, törzsi vagy más néven szegmentált társadalmakban nem válik el a variáció és 

a szelekció mechanizmusa, s így tulajdonképpen evolúcióról sem beszélhetünk. A 

szociokulturális evolúció csak a rétegzett, hierarchikus társadalmak kialakulásával indul 

meg. Ezekben a társadalmakban azonban a szelekció és a restabilizáció elkülönülése 

hiányzik, mivel az elsősorban a vallás által meghatározott szelekció az össztársadalmi 

stabilitás fenntartását szolgálja. A szelekció és a restabilizáció elválása csak a harmadik 

                                                 
90 Lásd Luhmann 1999a. 491. 
91 Mivel a stabilitás fogalmához rendszerint olyan elgondolások tapadnak, mint az egész rendszer 
irányítása vagy uralása, Luhmann hangsúlyozza, hogy elméletében a stabilitás új értelmet nyer, melyre 
használhatjuk a dinamikus stabilitás kifejezést is (lásd Luhmann 1999a. 495.). 
92 Lásd Luhmann 1999a. 492. 
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társadalomtípusban, a funkcionálisan differenciált, vagyis a modern társadalmakban 

megy végbe. Itt azonban a restabilizáció a variáció ösztönzésén alapul, vagyis e két 

mechanizmus nem választható szét. Mindhárom társadalomtípus esetében létezik tehát 

két olyan evolúciós mechanizmus, melyek nem választhatók el egymástól. A társadalom 

differenciálódási formája – vagyis a szegmentált, a rétegzett és a funkcionális 

differenciálódás – evolúció eredménye, ugyanakkor ez a differenciálódási forma maga 

is hat az evolúcióra, amennyiben elősegíti vagy éppen megnehezíti az egyes evolúciós 

mechanizmusok elválasztását.93 

Az evolúcióelméletekkel kapcsolatban az egyik legérdekesebb kérdés az, hogy 

fellelhető-e valamiféle törvényszerűség a rendszerek változásában. Az már az 

eddigiekből is nyilvánvaló, hogy Luhmann elvet mindenféle tökéletesedésre, lineáris 

fejlődési pályára vagy teleológiára vonatkozó elképzelést. Nála is felfedezhető azonban 

egy olyan jellemző, amely valamiképp irányt szab a társadalom evolúciójának, s ez nem 

más, mint a komplexitásnövekedés. Luhmann azt állítja, hogy az evolúció során a 

rendszer mindig olyan állapotba kerül, amely nagyobb komplexitást tesz lehetővé.94 Ez 

azonban nem azonos azzal a kijelentéssel, miszerint a nagyobb komplexitás a szelekció 

általános kritériuma lenne. A komplexitásnövekedés mint szelekciós kritérium ugyanis 

összeegyeztethetetlen a rendszer autopoiétikus működési módjával, miszerint a 

rendszernek saját magának kell döntenie a szelekcióról. Ehelyett Luhmann inkább úgy 

fogalmaz, hogy a komplexitásnövekedés az autopoiétikus működésnek a 

mellékterméke.95  

Az evolúció eredményét, vagyis az evolúciós vívmányokat is a 

komplexitásnövekedés segítségével határozza meg: azokat a strukturális megoldásokat 

nevezi evolúciós vívmányoknak, melyek komplexebb körülmények között képesek 

fennmaradni, mint funkcionális ekvivalenseik.96 Az evolúciós vívmányok tehát nem 

önmagukban, hanem mindig más, hasonló feladatot ellátó alternatívákhoz, vagyis 

funkcionális ekvivalensekhez viszonyítva értelmezhetők. Amennyiben az evolúciós 

vívmányok stabilizálódtak, lehetetlenné válik – vagy legalábbis csak katasztrofális 

következmények árán lehetséges – azok feladása és a visszatérés a rendszer egy olyan 

korábbi állapotába, amely kisebb komplexitást tesz lehetővé.97 A rétegzett 

                                                 
93 Lásd Luhmann 1999a. 498. 
94 Lásd Luhmann 1999a. 505. 
95 Lásd Luhmann 1999a. 447-448. 
96 Lásd Luhmann 1999a. 506. 
97 Lásd Luhmann 1999a. 508. 
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társadalomból nincs visszaút a szegmentáltba, és a modernből sem a rétegzettbe. 

Szintén elképzelhetetlen a különböző médiumok, úgymint az írás, a könyvnyomtatás 

vagy az elektronikus médiumok megszűnése úgy, hogy nem jön létre helyettük egy 

náluknál is hatékonyabb funkcionális ekvivalens. 

Az evolúciós vívmányok segítségével korszakokra bonthatjuk a társadalom 

fejlődését. Ilyen, az egész társadalom életét befolyásoló korszakhatárokat kijelölő 

evolúciós vívmányok két területről, a kommunikációs médiumok és a társadalmi 

rendszerek differenciálódásának területéről származhatnak. A kommunikációs 

médiumok segítségével két fontos határvonal húzható a társadalom evolúciójában, 

melyeket az írás, illetve a könyvnyomtatás megjelenése és elterjedése jelöl ki. A 

társadalmi rendszer differenciálódása alapján pedig megkülönböztethetünk szegmentált, 

rétegzett és funkcionálisan differenciált társadalmakat.98 A két felosztás nem független 

egymástól, Luhmann szerint elsősorban a kommunikációs médiumokban bekövetkezett 

lényeges változások eredményezték a társadalom differenciálódási formájának 

megváltozását. Az írás elterjedése például katalizátora volt a szegmentáltról a rétegzett 

differenciálódásra való átmenetnek, a funkcionálisan differenciált társadalom 

kialakulásának pedig a könyvnyomtatás elterjedése volt az egyik legfontosabb 

előfeltétele.  

Az evolúciós vívmányok esetében tehát jól megfigyelhető a luhmanni 

társadalomelmélet három komponensének, a rendszerelméletnek, a 

kommunikációelméletnek és az evolúcióelméletnek az összefonódása.  

 

5.5 Társadalmi differenciálódás 

 

Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy Luhmann szerint miben áll a társadalmak 

legfontosabb jellemzője, vagyis mi az, ami a leginkább befolyásolja a társadalom 

működésének szinte minden területét, akkor a választ a társadalom differenciálódásának 

formájában lelhetjük fel. A társadalmi differenciálódás nem csak Luhmann elméletében 

játszik kulcsszerepet, hanem kijelenthetjük, hogy az egyben a szociológia egyik 

legfontosabb fogalma, amely már a klasszikusok – Émile Durkheim, Max Weber vagy 

Georg Simmel – óta végigkíséri történetét.99  

                                                 
98 Lásd Luhmann 1999a. 516. 
99 Lásd Luhmann 1999a. 595., Degele 1999. 345., Hagen 2000. 29-30., Nassehi 2004. 98-99. 
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Luhmann elméletében a differenciálódás rendszerdifferenciálódást jelent. A 

rendszer differenciálódása pedig azt jelenti, hogy abban további rendszerek képződnek, 

vagyis a rendszer/környezet megkülönböztetés megismétlődik a rendszeren belül. Az ily 

módon létrejött részrendszer számára az eredeti rendszer többi része környezet lesz. 

Más szavakkal a rendszerdifferenciálódás rendszeren belüli környezetet hoz létre.100 

Például a társadalmi rendszeren belül létrejön a gazdasági részrendszer, s ezáltal a 

társadalmi rendszernek az a része, amely nem tartozik a gazdasági részrendszerhez, a 

gazdasági részrendszernek a társadalmi rendszeren belüli környezetét alkotja, amelyben 

szintén szerepelhetnek további rendszerek, mint például a tudomány vagy a politika. Ez 

azt is jelenti egyben, hogy a részrendszereknek kétféle környezete létezik, rendszeren 

belüli és rendszeren kívüli. A rendszeren belüli környezet társadalmi környezet, a 

rendszeren kívüli pedig a nem társadalmi környezet, például a pszichikai rendszerek. 

Luhmann hangsúlyozza, hogy a rendszerdifferenciálódás az általa használt 

értelemben nem azonos a rész/egész megkülönböztetéssel, vagyis az egésznek részekre 

való felosztásával.101 Ehelyett minden részrendszer az egész rendszert rekonstruálja a 

saját rendszer/környezet megkülönböztetésének segítségével. Más szóval a 

differenciálódás révén a rendszer nem részekre oszlik, hanem megsokszorozódik.102 Ez 

azt is jelenti egyben, hogy a szokásos rendszerelméleti tételnek pont az ellenkezője igaz: 

az egész kevesebb részei összegénél.  

A részrendszerek képződése nem azt jelenti, hogy a társadalom egyes eseményei 

besorolhatók lennének az egyik vagy a másik részrendszer alá, hanem azt, hogy ezen 

események minden, de legalábbis több részrendszer szempontjából leírhatók. Egyszerre 

lehet valami például gazdaságilag kifizetődő, tudományosan téves és esztétikailag szép. 

Azt a társadalomtípust, ahol ez megvalósul, vagyis a modern társadalmat ezért 

polikontexturális társadalomnak is nevezhetjük. 

Az, hogy Luhmann-nál a társadalmak egyik legfontosabb jellemzője azok 

differenciálódási formája, szorosan kapcsolódik rendszerelmélete egyik központi 

fogalmához, a komplexitáshoz, illetve a komplexitás redukciójához.103 A rendszerek, s 

így a társadalmak feladata a környezet komplexitásának redukálása. Luhmann tézise 

szerint az, hogy a társadalmi rendszer milyen mértékben képes környezete 

                                                 
100 Lásd Luhmann 1999a. 597. 
101 Luhmann tehát szakít a még Parsonsra is jellemző dekompozíciós paradigmával (lásd Stichweh 2002b. 
34.). 
102 Lásd Luhmann 1999a. 598. 
103 Lásd ehhez a 3.7 fejezetet. 
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komplexitását redukálni, illetve hogy mennyire komplex saját struktúrákat tud 

felépíteni, elsősorban annak differenciálódási formájától függ. A differenciálódási 

forma azt mutatja meg, hogy az összrendszeren belül milyen viszonyban állnak 

egymással a részrendszerek.104 A rendszer differenciálódási formája nagy mértékben 

befolyásolja a társadalom egyéb jellemzőit, úgymint a társadalmi evolúció lehetőségeit 

– ahogy arról az előző fejezetben már volt szó –, a társadalomban fellelhető egyéb 

differenciálódásokat, mint például a szerepek vagy a fogalmak differenciálódását, a 

társadalomban érvényes normákat vagy a társadalom önleírását.105 

Luhmann a társadalmak esetében négy differenciálódási formát különböztet 

meg:106  

 

1. Szegmentált differenciálódás esetén a társadalmi részrendszerek egyenlők, a 

társadalom származási vagy lakóhelyi alapon elkülönülő, egymással egyenlő 

viszonyban álló törzsekre, családokra tagolódik. 

2.  A centrum/periféria szerinti differenciálódás azt jelenti, hogy a társadalom már 

egyenlőtlen részekre oszlik, kiemelkedik egy centrum. Az ilyen típusú 

társadalmakban is vannak törzsek, azaz mind a centrumban, mind pedig a periférián 

több törzs vagy család található, de a centrum/periféria differenciálódás elsődleges a 

szegmentálthoz képest.  

3. A rétegzett vagy hierarchikus társadalomban a társadalmi részrendszerek szintén 

egyenlőtlen, rang szerinti alá-fölérendeltségi viszonyban állnak egymással. 

4. Végül pedig a Luhmann által megnevezett utolsó differenciálódási forma 

funkcionális differenciálódás, vagyis amikor a részrendszerek bizonyos funkciók 

ellátására specializálódnak. Ebben az esetben egyaránt beszélhetünk a 

részrendszerek egyenlőségéről és egyenlőtlenségéről. A részrendszerek 

egyenlőtlenségük tekintetében egyenlők, vagyis eltérnek egymástól, azonban 

egyikük sem áll a többi felett. 

 

Amikor Luhmann e differenciálódási formák szerint megkülönbözteti a társadalmakat, 

akkor ezalatt nem azt érti, hogy egy adott társadalomban csak e formák egyike található 

meg. A legtöbb társadalomtípusban ezek közül több is fellelhető, azonban létezik egy 

                                                 
104 Lásd Luhmann 1999a. 609-610. 
105 Lásd Luhmann 1999a. 611. 
106 Lásd Luhmann 1999a. 613. 
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elsődleges, domináns differenciálódási forma, amely keretet szab az összes többinek. A 

rétegzett társadalmakban például az alá-fölérendeltség mellett szintén felfedezhető a 

szegmentált differenciálódás, azonban az nem lépheti át az elsődleges, vagyis a rétegzett 

differenciálódási forma által megvont határokat. Az elsődleges differenciálódási forma 

által létrejön a nemesi réteg, és a családok szerinti, tehát a szegmentált differenciálódás 

csak ezen belül képzelhető el.107 

Ahogy azt már Luhmann egyéb tipizálásai esetében megszokhattuk, e lista nem 

dedukció eredménye, hanem a társadalmak történelmi formáinak számbavételén alapul. 

Luhmann azt sem zárja ki, hogy további differenciálódási formák jöjjenek létre. Azt 

azonban megállapítja, hogy a társadalom evolúciója során csak kevés stabilnak 

bizonyuló differenciálódási forma alakult ki, és az egyszer már bevált formák 

elsőbbséget élveznek. Az, hogy vajon új differenciálódási formák képesek lesznek-e 

létrejönni és stabilizálódni, nem következtethető ki dedukció útján, efelől kizárólag az 

evolúció dönthet.108  

Az egyes társadalomtípusok jellemzésekor fontos kérdés a társadalmi integráció. 

Luhmann az integráció fogalmát a már megszokott kétoldalú forma segítségével 

határozza meg. A forma belső oldalán az inklúzió, vagyis a személynek a 

társadalomban való figyelembevétele található, a külsőn pedig az exklúzió, vagyis 

ennek hiánya. Az, hogy az integrációt kétoldalú formaként határozzuk meg, azt is jelenti 

egyben, hogy csak akkor beszélhetünk inklúzióról, ha létezik exklúzió is.109 Az inklúzió 

és az exklúzió típusai az egyes társadalmi formák esetében eltérnek, s egyben azok 

egyik legjellemzőbb vonását alkotják. 

 

5.5.1 Szegmentált, centrum/periféria és rétegzett differenciálódás 

 

A Luhmann által ismertetett négy differenciálódási forma közül az első a szegmentált 

differenciálódás. E típus esetében a differenciálódás alapja a család, amit Luhmann nem 

természetes, hanem mesterséges, társadalmi képződménynek tekint, vagyis csak a 

társadalom keretei között beszélhetünk családról. A társadalom és a család között 

lehetnek még további egységek is, mint például a falu vagy a törzsek. Az individuumok 

státusza rögzítve van a társadalomban a családhoz vagy a törzshöz való tartozás alapján, 

                                                 
107 Lásd Luhmann 1999a. 612. 
108 Lásd Luhmann 1999a. 614. 
109 Lásd Luhmann 1999a. 620-621. 
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s minden előrejutási lehetőség ki van zárva. E társadalmak még nem ismerik az írást, a 

kommunikáció a jelenlétre korlátozódik. Ennek következtében nem válik el egymástól a 

társadalmi rendszer és az interakció. 110 

A szegmentált társadalomban a kölcsönösségen alapuló normák voltak 

hivatottak biztosítani a részrendszerek egyenlőségét, s egyben a társadalom 

változatlanságát. Idővel azonban ez megváltozott, és kialakultak az egyenlőtlenséget 

elismerő társadalmak. Luhmann nem kíván megjelölni egyetlen vagy néhány kauzális 

magyarázatot erre az átmenetre vonatkozóan, mint például a népességnövekedés, a 

földművelés kialakulása vagy a presztízsjavakkal való kereskedelem. Ehelyett 

megnevezi a szegmentált társadalmak néhány olyan strukturális problémáját, melyek 

azok instabilitását eredményezték, és elősegíthették e differenciálódási forma 

felbomlását. A szegmentált társadalmi forma ugyanis nem természettől való, hanem 

normákkal kell gondoskodni a fenntartásáról, s így nincsenek garanciák a 

fennmaradására sem. A részrendszerek egyenlősége ellen ható mechanizmusok között 

említi Luhmann azt, ha viszály következtében az egyik család a másik fölé kerekedik. 

Ez történhet békés eszközökkel is, amikor egy család gazdagabb lesz a többinél, s többé 

már nem alkalmazható a kölcsönösség elve. Továbbá a szegmentált társadalmak sem 

mentesek teljesen a rangbéli eltérésektől, s előfordulhat, hogy egy személy vagy egy 

család valamilyen okból kifolyólag nagyobb tiszteletnek örvend, mint a többi. E 

különbségek egy ideig a törzsi társadalom keretei között is fennmaradhatnak, de idővel 

elsődleges differenciálódási formává is válhatnak, s ekkor egy új társadalomtípus 

kialakulásának teremthetik meg a lehetőségét.111  

Ebben az új társadalomtípusban az egyenlőtlenség elsődleges differenciálódási, 

struktúraképző elvként jelenik meg. E társadalomtípus jellemzésére Luhmann két 

differenciálódási formát is megnevez, a centrum/periféria differenciálódást, illetve a 

rétegződést. Ebből kifolyólag e társadalmak egyaránt nevezhetők városi és nemesi 

társadalmaknak.  

A centrum/periféria differenciálódás Luhmann szerint bizonyos mértékig 

fellelhető már a szegmentált társadalmakban is, de még nem feszíti szét azok kereteit. 

Amint azonban a centrumban egyéb differenciálódási formák jelennek meg – például 

munkamegosztás – akkor az már egy új társadalomtípus kialakulásához vezet. A 

centrum/periféria differenciálódás azt eredményezheti, hogy a periférián fennmarad a 
                                                 

110 Lásd Luhmann 1999a. 634-653. 
111 Lásd Luhmann 1999a. 653-662. 
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szegmentált struktúra, míg a centrumban újabb formák, például rétegződések jelennek 

meg. A centrum/periféria differenciálódás tehát lehetővé teszi a differenciálódási 

formák differenciálódását, vagyis eltérő fejlődési lehetőségek létrejöttét. Luhmann 

ennek három következményét jelöli meg, úgymint a területi differenciálódás 

megjelenését, az identitásképződést – ez megint csak differencia révén valósul meg, 

például civilizáció/barbárok –, illetve annak az igénynek a megjelenését, hogy az 

uralmat a határokon kívülre terjesszék. Centrumok kialakulásáról egyaránt beszélhetünk 

városok és birodalmak tekintetében. Az előbbi esetben sok centrum van, míg a 

birodalmak a világ közepeként értelmezik magukat.112 

Az egyenlőtlenségen alapuló differenciálódás másik típusa a rang szerinti 

rétegződés. Bizonyos rang szerinti különbségek megtalálhatók már a szegmentált 

társadalmakban is, jelentőségük azonban nem létfontosságú a társadalom stabilitása 

szempontjából. Rétegzett társadalmakról ellenben akkor beszélhetünk, ha a társadalmi 

rend fenntartásának alapjává a rang szerinti differenciálódás válik. A rang szerinti 

rétegződés absztraktabb az előző két differenciálódási formánál, mivel azok még térbeli 

elkülönülésen alapultak. Jóllehet felső réteg nem lehetséges alsó réteg nélkül, mint 

ahogy fordítva sem, a rétegzett társadalom kialakulásában mégis ez előbbi játssza a 

kulcsszerepet. Rétegződésről ugyanis akkor beszélhetünk, ha egy felső réteg endogámia 

révén elkülönül egy alsóbbtól, s ezt az elkülönülést normák, vagyis az egyes rétegek 

viselkedésének belső és külső szabályozása, illetve szemantika – például a nemesek 

mint természetes feljebbvalók – révén is megerősítik. A rang szerinti differenciálódás 

mint elsődleges differenciálódási forma azt jelenti, hogy a rang szerinti elkülönülés az 

élet minden területét áthatja. Az, hogy egy ember melyik réteghez tartozik, a társadalom 

működésének minden területén meghatározza viselkedését, a rang szerinti 

differenciálódás szabályozza az individuumok inklúzióját és exklúzióját.113   

A rétegződés nem az individuumokra, hanem a családokra vonatkozik. Ez azt is 

jelenti egyben, hogy az individuumok mobilitása nem mond ellent a rang szerinti 

differenciálódásnak. Ezt azért fontos szem előtt tartani, mivel a rétegzett társadalmi rend 

felbomlásának okát sokszor a feltörekvő polgárság mobilitásában jelölik meg. Luhmann 

azonban ezt empirikusan sem véli alátámaszthatónak, szerinte a rétegzett társadalmon 

belül is létezett mobilitás, és nem fenyegette annak stabilitását. Véleménye szerint a 

rétegződés és a mobilitás e szembeállítása abból a hibás megfigyelési módból ered, 
                                                 

112 Lásd Luhmann 1999a. 663-678. 
113 Lásd Luhmann 1999a. 678-706. 
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hogy az embereket tekintjük a társadalom alkotóegységeinek. Mivel Luhmann a 

társadalmat nem emberekből, hanem kommunikációkból építi fel, a rétegzett társadalom 

stabilitása és a mobilitás közti ellentét eltűnik. Ily módon a társadalom stabilitásának a 

kommunikációs szabályok stabilitása válik előfeltételévé. Arra a kérdésre, hogy ha nem 

egy új osztály megjelenése bomlasztja fel a rétegzett társadalmi rendet, akkor miben 

keresendő az ok, Luhmann a funkcionális részrendszerek elkülönülésében véli 

megtalálni a választ.114 

 

5.5.2 A funkcionálisan differenciált társadalom 

 

A negyedik differenciálódási forma a funkcionálisan differenciált társadalomtípus. 

Amíg a rétegzett társadalomban az egyes társadalmi részrendszerek között alá-

fölérendeltségi viszony volt, addig Luhmann szerint a funkcionálisan differenciált 

társadalomban a részrendszerek egyike sem áll a többi felett, egyik sem képes irányítani 

sem a többi részrendszert, sem pedig az össztársadalmat. A funkcionálisan differenciált 

társadalom tulajdonképpen a ma is létező társadalomtípus. Luhmann szerint tehát a 

társadalom alapstruktúrája nem változott a koraújkortól egészen napjainkig, legfeljebb 

azt mondhatjuk, hogy az új társadalmi forma bizonyos jellemzői időközben 

kikristályosodtak, vagy csak mára váltak láthatóvá.115  

Mivel a rétegzett társadalomban a hierarchikus rendet elsősorban a vallás és a 

morál biztosította, a funkcionális differenciálódási formára való áttérés leginkább az 

ezektől való függetlenedésként jellemezhető. A funkcionális részrendszerek kialakulása 

azt jelenti tehát, hogy az adott részrendszerre jellemző kommunikáció elszakad a 

vallástól és a moráltól, és a saját logikája, saját bináris kódja szerint szerveződik.  

A funkcionálisan differenciált társadalom kialakulását és megszilárdulását 

Luhmann rendkívül valószínűtlen folyamatként jellemzi. Nem tekinthetünk rá úgy, mint 

történelmi szükségszerűség által determinált változásra. Ugyanakkor ha már kellő 

mértékben előrehaladott az átalakulás, akkor visszafordíthatatlan folyamatok indulnak 

                                                 
114 Lásd Luhmann 1999a. 706. 
115 Luhmann tehát elutasítja azokat az elképzeléseket, melyek azt állítják, hogy az újkori társadalmak 
kialakulása óta további, ugyanekkora horderejű változások zajlottak le, jelentse ez a szocialista vagy a 
posztmodern társadalmak létrejöttét. Ugyanakkor azt is látni fogjuk, hogy az a kép, amit a modern 
társadalomról fest, több tekintetben is emlékeztet arra, amit posztmodernként szoktak jellemezni. 
Luhmann-nál tehát a posztmodern elméletek tulajdonképpen azt a társadalomstruktúrát ismerik fel, amely 
a koraújkorban alakult ki. Ez még nem jelenti azt, hogy helyénvaló lenne Luhmannt posztmodernként 
jellemezni. E kérdésre a 8.1 fejezetben még visszatérünk. 
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be.116 Az átmenet természetesen nem egyik napról a másikra ment végbe, hanem 

hosszabb folyamat eredménye volt, mely már a késő középkorban megindult, és a 18. 

század végére vált visszafordíthatatlanná.117 Nem minden funkcionális részrendszer 

alakult ki egyszerre, illetve létezett egy hosszú, több évszázados átmeneti periódus, 

amikor a két differenciálódási forma, vagyis a rétegzett és a funkcionális együtt élt. 

Hasonlóan a rétegzett társadalom kialakulásához, a funkcionálisan differenciált 

társadalomba való átmenetet sem tartja Luhmann egy vagy néhány ok segítségével 

megmagyarázhatónak. Mindazonáltal felsorol néhány olyan tényezőt, melyek az 

átalakulás irányába hatottak. Ezek a következők: 118 

 

• A rétegzett társadalomban a hierarchia csúcsán koncentrálódtak az erőforrások, mint 

például a hatalom és a pénz. A koncentrációnak köszönhetően lehetőség nyílott ezek 

innovatív, az egyházi kötelmektől mentesített felhasználására, ami elősegítette, hogy 

kialakuljon az egyes funkcionális részrendszerek sajátos logikája. 

• Európában nem alakult ki a klán-struktúra, a rétegződés nem a klánokra, hanem a 

családokra vonatkozott. A klán-struktúra ugyanis megakadályozhatta volna, hogy 

érvényesüljenek azok a mechanizmusok, melyek a funkcionális differenciálódás 

irányába mutatnak, mint például a piaci orientáció vagy a jogi szabályozás. 

• Európában nem jött létre egységes birodalom. A nyelvi és kulturális eltérések révén 

regionális kísérleti terepek jöhettek létre a változások számára. Az átmenetnek tehát 

nem egyszerre kellett végbemennie egy rendkívül kiterjedt területen. 

• Korábban már volt róla szó,119 hogy a könyvnyomtatás következtében mód nyílott a 

szövegek összehasonlítására. Ez elősegítette a kritikai gondolkodásmód 

kialakulását, ami kikezdte az autoritást, vagyis a rétegzett társadalom stabilitását 

biztosító, a vallás által szentesített társadalmi rendet. 

• Olykor azok az intézmények, amelyek a fennálló rétegzett társadalom megőrzését 

szolgálták, az ellentétes irányú tendenciákat is magukban hordozták. Így például 

Európában alkotmányban rögzítették a rendek státuszát azzal a céllal, hogy 

megőrizzék privilégiumaikat, ugyanakkor ezáltal láthatóvá váltak e kiváltságok, s 

                                                 
116 Lásd Luhmann 1999a. 707. 
117 Lásd Luhmann 1998a1. 26-27. 
118 Az itt következő öt tényezőt Christian Schmidt-Wellenburg alapján ismertetem (Schmidt-Wellenburg 
2005. 141-142.), lásd ehhez még Luhmann 1999. 708-742. 
119 Lásd az 5.3.2 fejezetben. 
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ezzel lehetőség nyílott kritikájukra és megváltoztatásukra is. Valaminek a jogi 

rögzítése sokszor felerősítheti az annak megváltoztatására irányuló törekvéseket. 

 

A funkcionálisan differenciált társadalomnak, illetve részrendszereinek legfontosabb 

jellemzőit pedig – természetesen megint csak a teljesség igénye nélkül – a 

következőkben foglalhatjuk össze:120 

 

• A részrendszerek egyetlen funkcióra specializálódnak, és ezt a funkciót kizárólag ők 

látják el.  

• Egyik részrendszer sem képes irányítani a többit, nincs köztük alá- és 

fölérendeltségi viszony. A funkcionálisan differenciálódott társadalomban tehát nem 

létezik olyan központ, ahonnan irányítani lehetne az egész társadalmat. Továbbá 

egyik részrendszer sem képes reprezentálni az egész társadalmat, ahogy például a 

hierarchikus társadalmakban a legfelső réteg az egész társadalmat képviselte.  

• A funkcionális részrendszerek kizárólag saját maguk határozzák meg identitásukat, 

szemben a rétegzett társadalommal, ahol az egyes részrendszerek más rendszerekhez 

való rangdifferenciájuk, ezáltal egy össztársadalmi rend alapján nyerték el azt.  

• A funkcionális részrendszereket Luhmann autopoiétikus rendszereknek tekinti, 

vagyis érvényes rájuk a 3. fejezetben ismertetett összes jellemző, mint például a 

műveleti zártság, az önszerveződés vagy a strukturális kapcsolódás elve. A 

funkcionális részrendszerek kapcsolatát tehát lényegében ugyanolyannak tekinti, 

mint a kommunikációs, a pszichikai és a biológiai rendszerek egymáshoz való 

viszonyát. Ebben az a figyelemreméltó, hogy az utóbbi esetben e rendszerek 

egymással szembeni zártsága mellett érvelhetünk azzal, hogy gyökeresen eltérő 

rendszerekről van szó, melyek teljesen eltérő műveleti típussal rendelkeznek. 

Valóban plauzibilisnek tűnik az, hogy ezek között nincs műveleti kapcsolat, például 

maga a tudati aktus sohasem lesz a kommunikáció része. A társadalom funkcionális 

részrendszerei azonban azonos típusú műveletekből, vagyis kommunikációkból 

állnak, tehát itt már nem tűnik annyira lehetetlennek, hogy létezzen közöttük 

műveleti szintű átjárás. Ezzel Luhmann is tisztában van, s látni fogjuk, hogy 

elméletében lesz mód a különböző funkcionális rendszerek közti műveleti szintű 

kapcsolatra a szervezetek révén. 

                                                 
120 Lásd Luhmann 1999a. 743-776 
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• A részrendszerek autopoiésziszét és műveleti zártságát Luhmann szerint két dolog 

biztosítja. Az egyik a funkció-orientáltság, vagyis az, hogy a funkció a rendszerek 

önreferenciája számára egyértelmű vonatkozási pontot szolgáltat. A másik pedig a 

bináris kódok kialakulása. A kódok oly módon járulnak hozzá a részrendszer 

autopoiésziszéhez, hogy azok segítségével egyértelműen eldönthető, hogy egy 

kommunikációs művelet az adott részrendszerhez tartozik-e, vagy sem. Az a 

művelet például, amely az igaz/hamis kódot használja, a tudományos 

részrendszerhez tartozik, és a tudományos részrendszerhez csak azok a műveletek 

tartoznak, melyek ezt a kódot használják. 

• A kódok függetlenek a moráltól, vagyis az igaz nem jobb morális értelemben a 

hamisnál. Az viszont igaz, hogy a kódok preferenciakódok, vagyis a két oldal közül 

az egyik előnyben részesített. Ez a preferencia azonban nem morális értelemben 

értendő. 

• Egyazon kommunikációs művelet egyszerre több részrendszerhez is tartozhat. 

Valaminek a kifizetése például egyaránt lehet egy jogi kötelezettség teljesítése és 

gazdasági tranzakció, vagyis a jogi és a gazdasági részrendszer művelete. Ezzel nem 

sérül a két különálló rendszer autopoiészisze, mivel e műveletnek a jogi, illetve a 

gazdasági rendszerben teljesen más előzményei és következményei vannak, melyek 

kizárólag ezektől a rendszerektől függnek. 

• A részrendszerekre is igaz az, hogy a komplexitás redukciója a komplexitás 

növekedését jelenti. A részrendszerek egyetlen szempont kivételével figyelmen 

kívül hagyják környezetük minden aspektusát, és ez teszi lehetővé, hogy ebből az 

egyetlen szempontból hiperérzékennyé váljanak. A gazdaság számára például 

irreleváns minden morális, tudományos, esztétikai és egyéb szempont – legalábbis 

amennyiben azok nem jelennek meg az árak nyelvén –, és annak köszönhetően, 

hogy kizárólag a profitábilitásra koncentrál, ebben az egy tekintetben rendkívül 

érzékennyé válik, és rendkívül komplex struktúrákat építhet fel. 

• Minden művelet tartalmaz önreferenciát és külső referenciát, vagyis annak 

megkülönböztetését, hogy mi tartozik a rendszerhez és környezetéhez. Az 

önreferencia és a külső referencia megkülönböztetése Luhmann szóhasználatával 

„merőleges” a bináris kódra, ami azt jelenti, hogy mind az önreferencia, mind pedig 

a külső referencia mindkét kódértéket felveheti. Például az igaz/hamis 

megkülönböztetést önreferens módon alkalmazhatjuk a tudományos nézetekre, 
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illetve külső referencia révén vizsgálhatjuk azt, hogy a politikusok igazat 

mondanak-e, vagy sem. 

• A társadalmi részrendszerekkel kapcsolatban Luhmann különbséget tesz funkció, 

teljesítmény és reflexió között. A különbség abból adódik, hogy a három esetben 

más-más a megfigyelő. Funkcióról az össztársadalmi rendszer szemszögéből 

beszélhetünk, teljesítményről egy másik részrendszeréből, reflexió alatt pedig a 

rendszer önmegfigyelését értjük.  

• Amíg a rétegzett társadalmakban az embert hozzá lehetett rendelni valamelyik 

részrendszerhez, vagyis mindenki tartozott valamelyik réteghez, addig a 

funkcionálisan differenciált társadalomban ez nem lehetséges, hiszen nem 

mondhatjuk azt, hogy az egyik ember csak a gazdasági, a másik pedig a csak a 

politikai rendszerhez tartozik.  

• A funkcionálisan differenciált társadalom kialakulása Luhmann szerint együtt jár 

azzal, hogy a második rendű megfigyelések, vagyis a megfigyelések megfigyelései 

válnak dominánssá. A korábbi társadalomtípusokban is léteztek második rendű 

megfigyelések, azonban ezek csak az új differenciálódási forma révén válnak 

meghatározóvá. A gazdasági rendszer működése például a kereslet alapján 

orientálódik, vagyis a szereplők azt figyelik meg, hogy mások miképp figyelik meg 

a piacot. A politikában hasonló módon a közvélemény a fő orientációs tényező, s ez 

megint csak mások megfigyelésének a megfigyelését jelenti. 

• Az, hogy a modern társadalmat funkcionálisan differenciált társadalomként 

jellemezzük, nem zárja ki más, a funkcionálistól eltérő differenciálódási formák 

meglétét. A funkcionális differenciálódás a társadalom elsődleges differenciálódási 

formáját jelenti, egyéb differenciálódási formák pedig csak a funkcionális 

részrendszereken belül képzelhetők el. Például a politikai részrendszer – melyet a 

korábban ismertetettek alapján minden más rendszerhez hasonlóan a 

világtársadalom szintjén kell értelmeznünk – államokra tagolódik, ami szegmentált 

differenciálódásként fogható fel.  

• Korai írásaiban Luhmann úgy vélekedett, hogy a társadalom valamelyik 

részrendszere funkcionális primátusra tehet szert. A funkcionális primátus nem azt 

jelenti, hogy valamelyik részrendszer a többi alapjául szolgál, hanem csupán azt, 

hogy a társadalmi evolúció bizonyos szakaszaiban valamelyik részrendszer a 

többinél nagyobb komplexitással rendelkezik, a többinél jobban elkülönült és 
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jobban strukturált. Ez a kitüntetett részrendszer nem képes egymaga teljes 

egészében meghatározni a társadalom evolúcióját, hiszen ő maga is függ a többi 

részrendszertől, de bizonyos mértékig az evolúció fő irányítójának tekinthető, 

amennyiben a többi területnél erőteljesebben jelöl ki bizonyos lehetőségeket más 

részrendszerek működése számára.121 Az újkorban Luhmann szerint elsősorban a 

gazdasági részrendszernek volt tulajdonítható ilyen funkcionális primátus. Kései 

írásaiban azonban Luhmann elvetni látszik a funkcionális primátus ezen értelmét, és 

úgy fogalmaz, hogy csak annyiban beszélhetünk funkcionális primátusról, 

amennyiben egy adott részrendszer tekintetében az egyik funkció elsőbbséget élvez, 

vagyis a részrendszerek egyetlen funkcióra specializálódnak.122 

• A rétegzettről a funkcionálisan differenciált társadalomra való áttérés nem azt 

jelentette, hogy teljesen eltűntek volna a rétegek. Természetesen vannak gazdagok 

és szegények, és ezek a különbségek kihatnak az élet szinte minden területére. A 

változást az jelenti, hogy a társadalmi rend alapját többé már nem ezek a 

különbségek jelentik. 

 

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy a funkcionálisan differenciált társadalom 

legfontosabb különbsége a rétegzett társadalomhoz képest – s egyben annak oka, hogy 

ez az új társadalomtípus megszilárdulhatott – abban áll, hogy sokkal komplexebb 

társadalmi képződmények és mechanizmusok kialakulását teszi lehetővé. Korábban 

teljesen ismeretlen teljesítménynövekedésre nyílik lehetőség a tudományos kutatás, a 

gazdasági fejlődés és minden más terület tekintetében, melynek legfontosabb oka az, 

hogy ezek a területek egy-egy funkcióra specializált részrendszerek formájában 

önállósodnak, vagyis függetlenednek a korábbi vallási-morális kötelmektől.123 Ez azt is 

                                                 
121 Lásd Luhmann 2005a7. 284-286., vö. Pokol 1987. 250-252. 
122 Lásd Luhmann 1999a. 747. 
123 Luhmann nem sorolja fel tételesen az összes funkcionális részrendszert és azok jellemzőit, illetve 
munkássága során változtak is az idevonatkozó nézetei. Az alábbi táblázatban igyekeztem összefoglalni a 
részrendszereket, az azokhoz tartozó funkciókat, szimbolikusan általánosított kommunikációs 
médiumokat és bináris kódokat (Krause 2002. 43. és Lange 2003 172. alapján). 
 

Részrendszer Funkció Médium Kód 
Gazdaság a hiány csökkentése pénz fizetés/nem fizetés 

Jog 
az elvárások teljesülésének 

biztosítása 
jog, ítélkezés jogos/jogtalan 

Tudomány új tudás létrehozása igazság igaz/hamis 

Politika 
mindenki számára kötelező 

érvényű döntések meghozatala 
hatalom 

hatalom/hatalomnélküliség 
kormányzat/ellenzék 

(Folytatás a másik oldalom.) 
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jelenti egyben, hogy a komplexitásnövekedést az össztársadalmi irányítás megszűnése 

teszi lehetővé, vagyis az, hogy le kell mondanunk az egyes részrendszerek 

működésének összehangolásáról, koordinálásáról.  

 

5.5.3 Társadalmi integráció 

 

A funkcionálisan differenciált társadalom nyújtotta komplexitás- és teljesítőképesség-

növekedés tehát elválaszthatatlan az össztársadalmi irányításról, a rendszerek közti 

kapcsolatok koordinációjáról való lemondástól. Az is igaz ugyanakkor, hogy a 

rendszerek működőképessége nagymértékben függ más rendszerek teljesítményétől. 

Gondoljunk például arra, hogy a modern gazdaság működésének mennyi tudományos, 

jogi, politikai és egyéb feltétele van. A rendszerek autonómiája nem jelenti tehát azt, 

hogy azok függetlenné válnának a környezetüktől, sőt inkább úgy tűnik, hogy a 

függőség növekszik. Egyszerre mondhatjuk tehát azt, hogy a rendszerek függetlenné 

válnak, és azt, hogy növekszik a környezetüktől való függőségük.124 A társadalom 

féloldalú jellemzése lenne tehát, ha azt csupán autopoiétikus részrendszerek 

összességeként írnánk le, ezzel ugyanis nem adnánk még kellő magyarázatot a 

fennmaradására.125 Ebben a fejezetben azt fogjuk megvizsgálni, hogy Luhmann szerint 

milyen módon teljesülnek a funkcionális részrendszerek környezetükkel, illetve 

egymással szemben támasztott követelményei egy olyan társadalomban, melyben nem 

létezik semmiféle centrum, amely kontrollálhatná vagy koordinálhatná a részrendszerek 

működését.  

Az első olyan luhmanni fogalom, melyet a társadalom integrációjával126 

kapcsolatban számba kell venni, a strukturális kapcsolódás. Strukturális kapcsolódás 
                                                                                                                                               

Részrendszer Funkció Médium Kód 

Művészet a világ ábrázolása 
formaképzés, 
műalkotás 

meggyőző/nem meggyőző 
szép/csúnya 

Oktatatás szelekció a karrier számára életpálya dicséret/megrovás 
Vallás a kontingencia kiküszöbölése hit immanens/transzcendens 

Intimitás interpenetráció szerelem 
szeretve lenni/nem szeretve 

lenni 
Tömegmédia a társadalom önmegfigyelése információ informatív/nem informatív 

 
124 Luhmann úgy is fogalmaz, hogy a függőség-függetlenség fogalompárra nem alkalmazható a konstans 
összeg elve, vagyis az, hogy a rendszerek függetlenné válása a függőség csökkenésével járna, lásd 
Luhmann 2006a. 111. 
125 Lásd Luhmann 1999a. 776. 
126 Ebben a fejezetben integráció alatt a társadalom egyes részrendszereinek egymáshoz való 
alkalmazkodását értem, s nem pedig az embereknek a társadalomba történő bevonását, vagyis az 
inklúziót, ahogy azt korábban tettem. 
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nem csak kommunikációs és pszichikai rendszerek között lehetséges,127 hanem 

különböző kommunikációs rendszerek között is, mint amilyenek a funkcionális 

részrendszerek. A kommunikációs és a pszichikai rendszerek strukturális kapcsolatával 

analóg módon ebben az esetben is igaz az, hogy a funkcionális részrendszerek 

autopoiétikus zártsága nem jöhetne létre más funkcionális részrendszerekhez való 

strukturális kapcsolódásuk nélkül. A rendszerek strukturális kapcsolódásai jelen esetben 

sem mondanak ellent az autopoiészisznek, hanem épp ellenkezőleg, a rendszerek 

autonómiájának egyik oka a strukturális kapcsolódások sokasága. Mivel ugyanis a 

részrendszerek egyszerre több – sőt szinte mindegyik – másik részrendszerhez 

kapcsolódnak, vagyis nem csak egy, hanem több másik részrendszer teljesítményétől is 

függnek, egyetlen rendszer sem képes teljesen irányítani egy másikat. A társadalomban 

rengeteg strukturális kapcsolódást találhatunk, tulajdonképpen minden funkcionális 

részrendszer kapcsolódhat mindegyikhez, illetve két rendszer között többféle 

strukturális kapcsolódásról is beszélhetünk. Néhány konkrét példát is említve, a 

politikai és a gazdasági rendszer között az adók és a járulékok, a jogi és a politikai 

rendszer között az alkotmány, a jogi és a gazdasági rendszer között pedig a tulajdon és a 

szerződések alkotnak strukturális kapcsolódást. Természetesen egy adott részrendszer 

esetében nem minden strukturális kapcsolódás bír azonos jelentőséggel, vannak 

olyanok, melyek a többinél jóval nagyobb hatást gyakorolnak a rendszer működésére.128 

A társadalmon belüli strukturális kapcsolódásoknak van egy olyan jellemzőjük, 

amely csak itt figyelhető meg. Míg a szociális és a pszichikai rendszerek közti 

strukturális kapcsolódás esetében nem beszélhetünk műveleti kapcsolatról, tehát a 

kommunikációs és tudati műveletek között – lévén azok eltérő típusúak – nem létezhet 

átjárás, addig itt ez is lehetséges. Ennek oka, hogy a funkcionális részrendszerek azonos 

típusú műveletekből, vagyis kommunikációkból állnak. A strukturális kapcsolódást 

tehát kiegészíti egy műveleti kapcsolódás is, amely nem helyettesíti, hanem 

előfeltételezi az előbbit.129 

A funkcionális részrendszerek közti eme műveleti kapcsolódás a szervezetek 

révén megy végbe. Korábban már volt róla szó, hogy szervezetek alatt Luhmann a 

szociális rendszerek egyik altípusát érti, melyek a tagság/kívülállók megkülönböztetés 

révén határolódnak el környezetüktől. Jellemző kommunikációs műveletük a döntés, 

                                                 
127 Ahogy ezt a 4.2 fejezetben láthattuk. 
128 Lásd Luhmann 1999a. 778-788. 
129 Lásd Luhmann 1999a. 788. 
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tehát a szervezetek döntések rekurzív hálózatából szerveződő autopoiétikus rendszerek.  

A szervezetek evolúciós vívmányok, tehát a társadalom egy meglehetősen komplex 

szintjét feltételezik.130 

A szervezeteknek van egy sajátos tulajdonságuk, mégpedig az, hogy képesek 

kommunikálni a környezetükben lévő rendszerekkel. Luhmann szerint erre a szociális 

rendszer egyetlen másik típusa sem képes. Ebből az következik, hogy különböző 

rendszerek közti kommunikáció csak szervezetek révén lehetséges.131  

Szervezetek létrejöhetnek a funkcionális rendszereken kívül is, a tipikus mégis 

az, hogy azokon belül működnek, s így beszélhetünk például gazdasági, politikai, 

tudományos szervezetekről. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a funkcionális rendszerek 

teljes egészében szervezetként működhetnének, ugyanis egyetlen szervezet sem képes a 

funkcionális rendszerek összes műveletét sajátjaként végrehajtani.132  

A szervezetek tehát fontos szerepet játszanak a funkcionálisan differenciált 

társadalomban, mivel megteremtik a különböző funkcionális részrendszerek közti 

kommunikáció lehetőségét.133 A funkcionális részrendszerek erre nem képesek, tehát 

szervezetekre van szükség. Mivel azonban a funkcionális részrendszerek sohasem 

válhatnak maguk is szervezetté, tehát nem tehetünk egyenlőségjelet a funkcionális 

részrendszer és a szervezete közé, sohasem maguk a funkcionális rendszerek fognak 

egymással kommunikálni.134 

 Az össztársadalmi koordináció vagy integráció problémájával kapcsolatban 

indokoltnak tűnik kitérni a morál kérdésére is, hiszen rendszerint a morálnak 

tulajdonítunk ilyen funkciókat. A premodern társadalmak esetében nincs ez másképp 

Luhmann-nál sem. Láthattuk, hogy a rétegzett társadalmi rendet szerinte is a vallási-

morális világkép volt hivatott biztosítani. Joggal merülhet fel tehát a kérdés, hogy a 

                                                 
130 Lásd Luhmann 1999a. 829-833. 
131 Lásd Luhmann 1999a. 834. 
132 Lásd Luhmann 1999a. 841. 
133 Az a gondolat, miszerint a szervezetek révén lehetőség nyílik a funkcionális részrendszerek közti 
kommunikációra, Luhmann kései írásaiban válik hangsúlyossá, míg munkásságának korábbi szakaszában 
a részrendszerek közti kommunikáció lehetetlenségének hangsúlyozása volt domináns. Jóllehet e két 
gondolat kibékíthető egymással – hiszen nem a funkcionális rendszerek kommunikálnak egymással, csak 
az azokon belül működő szervezetek –, azonban ez jelentős hangsúlyeltolódást jelent a luhmanni 
elméleten belül. Méghozzá olyan hangsúlyeltolódást, melynek során Luhmann ahhoz a szociológiai 
főáramhoz közelít, mellyel korábban oly élesen szembehelyezkedett, nevezetesen azokhoz a nézetekhez, 
melyek szerint a modern társadalom integrációja különböző szervezetek, eljárások, közvetítő 
mechanizmusok révén valósul meg (lásd Kneer 2001. 409-410.). 
134 Lásd Luhmann 1999a. 843. 
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funkcionálisan differenciált társadalomban nem játszik, vagy játszhatna-e hasonló 

szerepet a morál.  

Luhmann válasza egyértelműen az, hogy nem. A funkcionálisan differenciált 

társadalomba való átmenet legfontosabb jellemzője, hogy a funkcionális részrendszerek 

függetlenné váltak a vallási-morális kötelmektől, és pontosan ez a függetlenné válás 

tette lehetővé a társadalom komplexitásának növekedését. Ha ehhez hozzávesszük azt, 

hogy Luhmann szerint az evolúció a komplexebb állapotot részesíti előnyben, akkor azt 

kell mondanunk, hogy a morál által integrált társadalom véglegesen a múlté.  

Beszélhetünk-e még ezek után a funkcionálisan differenciált társadalomban 

morálról, s ha igen, akkor milyen szerepet tölt be? Az első kérdésre Luhmann igenlő 

választ ad, szerinte létezik a modern társadalomban is morál, vagyis morális 

kommunikáció. A morális kommunikáció annyiban hasonlít a funkcionális területekhez, 

amennyiben rendelkezik saját bináris kóddal, annyiban viszont eltér azoktól, hogy nem 

különült el funkcionális részrendszerként. A morál kódját pedig Luhmann a jó/rossz 

értékduál helyett célszerűbbnek látja a tisztelet/megvetés differenciában megjelölni.135  

Arra a kérdésre pedig, hogy ha a morál többé már nem képes ellátni az 

össztársadalmi integráció feladatát, akkor mi a szerepe, Luhmann azt a választ adja, 

hogy a modern társadalomban a morál egyfajta riasztó funkciót tölt be. A morális 

kommunikáció akkor válik erőteljessé, ha olyan társadalmi problémák merülnek fel, 

melyek nem oldhatók meg a szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumok és 

a funkcionális részrendszerek segítségével, mint például a szociális vagy az ökológiai 

kérdések.136 A morál tehát, ha nem is integrálja a modern társadalmat, de legalább jelzi, 

ha szükség lenne rá. 

                                                 
135 Lásd Luhmann 1999a. 397. 
136 Lásd Luhmann 1999a. 404. Ez Luhmann szerint abban is megmutatkozik, hogy ha megoldhatatlan 
problémával szembesül a társadalom, akkor etikáról kezdenek el beszélni, mint bioetika, üzleti etika, 
ökológiai etika és hasonlók (Luhmann 1999e. 247.). 
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6 Társadalomstruktúra és szemantika 

 

A luhmanni elmélet felépítményének bemutatásakor láthattuk, hogy annak egyik 

legfontosabb, Luhmann által is többször hangoztatott jellemzője a körkörösség. Ez 

abban áll, hogy Luhmann nem úgy képzeli el a társadalom leírását, hogy e leírás előtt 

eldöntünk bizonyos ismeretelméleti kérdéseket, és az így kapott módszertant már 

adottnak véve alkalmazzuk a társadalom leírására. Ez az eljárás azt feltételezi, hogy az 

ismeretelméleti kérdések eldönthetők a társadalom vizsgálata nélkül, vagy másképp 

fogalmazva a társadalom leírása lehetséges a társadalmon kívülről. Luhmann szerint ez 

téves elképzelés. A megismerés folyamata, vagyis a társadalom leírása maga is a 

társadalmon belül megy végbe, mégpedig – amennyiben tudományos igényű leírásról 

van szó – a tudományos részrendszerben. Ez azt  jelenti, hogy mindaz, amit a 

társadalmat leíró tudományos megfigyelés mond a társadalomról, magára erre a 

megfigyelésre is alkalmazható és alkalmazandó. A megismerő egy meghatározott 

jellemzőkkel bíró társadalom meghatározott helyéről végzi megfigyeléseit, s e 

körülmények Luhmann szerint befolyásolják magát a megismerést is. A megismerés 

tehát nem vizsgálható a társadalomstruktúrától függetlenül, vagyis az ismeretelméleti 

kérdések nem dönthetők el a társadalom vizsgálata nélkül. Ugyanakkor a társadalom 

leírásához már szükségünk van valamilyen eszköztárra, vagyis fogalmakra és 

módszertanra, tehát bizonyos ismeretelméleti kérdések eldöntésére. Társadalomelmélet 

és ismeretelmélet tehát kölcsönösen feltételezik egymást, egyik sem lehetséges a másik 

nélkül, s ebben áll a luhmanni elmélet körkörössége.  

Ez a körkörös felépítmény azonban – ahogy arról korábban már volt szó1 – 

igencsak megnehezíti az elmélet tárgyalását, hiszen valahol meg kell törni a kört, és el 

kell kezdeni az elmélet rekonstruálását, ám a körkörösség miatt kiinduló 

megállapításainkat nem tudjuk megalapozni. Mindezzel együtt a kör feltörését a 

legabsztraktabb szinten tartottam célravezetőnek, vagyis a tárgyalást a differencia- vagy 

formaelmélet bemutatásával kezdtem, melynek egyik aleseteként jelent meg az 

általános rendszerelmélet, annak egyik alkalmazási területeként a szociális rendszerek 

elmélete, a szociális rendszerek egyik típusaként pedig a társadalom. A társadalomnál 

tartunk tehát, amelynek elemzése révén Luhmann szerint belátásokat kell nyernünk az 

ismeretelméletre vonatkozóan. Ebben a fejezetben igyekszem bezárni a kört, s 

                                                 
1 Lásd a 2.2 fejezetet. 
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megmagyarázni, hogy ha úgy írjuk le a modern társadalmat, ahogy azt Luhmann teszi, 

akkor abból miért következik az, hogy olyan ismeretelméleti kiindulópontot kell 

választanunk, amilyet választottunk, vagyis miért a differenciaelmélet a legadekvátabb 

eszköz a modern társadalom leírására.  

Az az elgondolás, miszerint a társadalom jellemzői befolyásolják a megismerést, 

tulajdonképpen a tudásszociológia alaptétele. Luhmann is tudásszociológiának nevezi 

ezirányú vizsgálódásait, a társadalmi lét és a gondolkodás kettőssége nála a 

társadalomstruktúra és a szemantika fogalompár formájában jelenik meg. A társadalom 

struktúráját az előző fejezetben tárgyaltuk, a következőkben vizsgáljuk tehát meg, hogy 

mit ért Luhmann szemantika alatt. 

 

6.1 Szemantika 

 

A szemantika luhmanni fogalmának megértéséhez idézzük fel röviden az értelemről 

mondottakat. Az értelem, mely a szociális és a pszichikai rendszerek közös médiuma, 

Luhmann értelmezésében az aktuális/potenciális megkülönböztetést jelenti. Minden 

esetben, amikor mondunk vagy gondolunk valamit, ezzel egyben kizárunk más 

lehetőségeket, de az értelem médiumának köszönhetően ezek nem vesznek el, hanem 

lehetőségként megőrződnek.2 

A másik luhmanni kulcsfogalom, amely szükséges a szemantika szerepének 

megértéséhez, a komplexitás, illetve annak redukciója. Az értelemnek köszönhetően 

ugyanis végtelen számú kommunikációs lehetőség áll előttünk, minden aktualitáshoz 

rengeteg kizárt, de potenciálisként megőrzött lehetőség társul. Mindezt pedig lehetetlen 

egyszerre figyelembe venni a kommunikáció során. A társadalom működéséhez 

azonban szükség van bizonyos rendezettségre, vagyis a komplexitás redukciójára. A 

korlátlan lehetőségek közül némelyeket ki kell választani, és stabilizálni kell azokat. Ezt 

a szelekciós és stabilizációs funkciót tölti be a szemantika. „Szemantika alatt tehát egy 

magas szinten általánosított, a szituációtól viszonylag függetlenül rendelkezésre álló 

értelmet értünk.”3 A szemantika, szemben az értelemteli kommunikációs műveletek 

puszta összességével, az azokból szelektált és általánosított formák együttese. A 

szemantika tehát elkülöníti és a társadalmi kommunikáció számára megőrzi az 

                                                 
2 Lásd ehhez a 3.6 fejezetet. 
3 Luhmann 1998a1. 19. 
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újrafelhasználható értelmet. Ezt Luhmann az értelem tipizálásának is nevezi. Másképp 

fogalmazva a szemantika javaslat a társadalmi kommunikáció témáira vonatkozóan, 

orientálja a kommunikációt, amennyiben a kommunikációs lehetőségek közül egyeseket 

valószínűbbé tesz.4 

Luhmann a szemantikának két szintjét különbözteti meg. Szemantikáról 

beszélhetünk egyfelől egy tágabb értelemben, amely magába foglalja a mindennapi 

kommunikáció témáit, legyen az akár káromkodás vagy vicc. A második szintet az 

úgynevezett művelt (gepflegte) szemantika jelenti. Ez a szemantikának – mely már 

önmagában is az értelem feldolgozását, tipizálását jelenti – egy további rendezése 

szöveg formájában. A mindennapi és a művelt szemantika között tehát feldolgozottság 

és rendezettség tekintetében mutatkozik eltérés.5 Luhmann további vizsgálódásai 

kizárólag ez utóbbira, tehát a művelt szemantikára vonatkoznak. 

A szemantikának ez a meghatározása meglehetősen absztraktnak és a 

megszokott fogalmiságunk számára idegennek tűnhet. Ennek ellenére semmi 

rendkívülire nem kell gondolnunk. A szemantika luhmanni fogalma igen közel áll 

ahhoz, amit kultúrának szoktunk nevezni. Luhmann úgy fogalmazza meg a kultúra és a 

szemantika viszonyát, hogy a szemantika a kultúránál szűkebb fogalom, amennyiben a 

kultúrának a kommunikációs célokra megőrzött részét jelenti. A szemantika tehát a 

kultúrának az a része, amely a fogalom- és eszmetörténet tárgyát képezi.6 Amikor 

Luhmann szemantikáról beszél, akkor ezalatt fogalmakat, eszméket, világnézeteket, 

tudományos elméleteket vagy művészi alkotásokat ért. 

A szemantika fogalmának efféle használata zavaró lehet annyiban, amennyiben 

eltér a szemantika egy talán elterjedtebb jelentésétől, nevezetesen a nyelvészeti, 

jelentéstani alkalmazásától. Luhmann maga is megjegyzi, hogy ez a választás nem a 

legszerencsésebb, ugyanakkor Reinhart Koselleck munkásságának köszönhetően – 

akitől Luhmann is meríti a fogalmat – meglehetősen elterjedtnek számít a szemantika 

ilyen értelmű használata.7  

 

 

 

                                                 
4 Lásd Luhmann 1998a1. 17-19. 
5 Lásd Luhmann 1998a1. 19., Baraldi-Corsi-Esposito 1999. 169. 
6 Lásd Luhmann 1987a. 224. 
7 Lásd Luhmann 1998a1. 19. 
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6.2 Tudásszociológia 

 

Miután immáron rendelkezésünkre áll a társadalomstruktúra és a szemantika 

fogalompár, vizsgáljuk meg, hogy mit mond Luhmann a kettő kapcsolatáról, más szóval 

miben áll a luhmanni a tudásszociológia.  

A tudásszociológia alaptételét nagy általánosságban úgy fogalmazhatjuk meg, 

hogy összefüggés áll fenn a tudás vagy a gondolkodás és azon társadalmi 

képződmények között, melyekben a gondolkodás végbemegy.8 Ezt a kapcsolatot 

többnyire kétirányúnak tekintik: egyrészt a társadalom jellemzői befolyásolják a 

gondolkodást, másrészt pedig maga a tudás is a társadalmat formáló tényezők közé 

tartozik.9 Túlzott leegyszerűsítés tehát azt mondani, hogy a tudásszociológusok szerint a 

társadalmi lét határozza meg a gondolkodást. Nem csak azért, mert e meghatározás nem 

tartalmazza a fordított irányú kapcsolatot, hanem azért is, mert a „meghatározni” 

kifejezés azt sejteti, hogy a társadalmi tényezők determinálják a gondolkodást, vagyis 

adott társadalmi körülmények között szükségszerűen egy meghatározott gondolkodási 

mód lesz a jellemző. Luhmann a tudásszociológiának ahhoz a válfajához sorolható, 

amely társadalom és gondolkodás között kölcsönös viszonyt feltételez, és tagadja a 

gondolkodás determináltságát. Ebből a szempontból tehát elmondható, hogy a 

tudásszociológiai főáramba tartozik.   

Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy Luhmann automatikusan alkalmazná a 

tudásszociológia tételeit, vagy csatlakozna valamelyik tudásszociológiai elmélethez. 

Hasonlóan szinte minden olyan esethez, amikor elmélete már meglévő irányzatokkal 

érintkezik – legyen az rendszerelmélet, kommunikációelmélet vagy evolúcióelmélet –, 

jelen esetben is a fogalmak és tételek radikális újragondolását tartja szükségesnek. 

Luhmann szerint a korábbi és a jelenlegi tudásszociológiai elméletek egyaránt téves 

előfeltevéseken alapulnak és módszertani hibáktól szenvednek. Részben ennek is 

köszönhetően a tudásszociológiával szemben meglehetősen gyakoriak voltak a kritikák, 

s napjainkban sem örvend túlzott népszerűségnek. Annak ellenére, hogy a 

tudásszociológiai gondolkodást a modernitás hívta életre, és megfelelő formájában a 

                                                 
8 Lásd például Stehr-Meja 1981. 11. 
9 Lásd Karácsony 1995a. 12. 
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modern társadalom adekvát ismeretelméletét nyújthatná, nem egyszer a modernitás 

ellenfelét, egyfajta ellenfelvilágosodást láttak benne.10 

Luhmann szerint a tudásszociológiák egyik alapvető tévedése, s ezáltal 

sikertelenségük oka abban keresendő, hogy nem tudtak teljesen megszabadulni a 

megismerés reprezentációelméletétől, vagyis attól az elgondolástól, miszerint a 

megismerés során a világot valamilyen módon leképezzük. Ehhez kapcsolódik az az 

elképzelés, miszerint az egyre több tudás a társadalomnak a környezetéhez való jobb 

adaptációjához vezet. A tudásszociológiai tradíció kritizálta ugyan ezeket az 

elképzeléseket, de Luhmann szerint nem elég radikálisan.11 Ezekkel való igazi szakítást 

szerinte csak a saját rendszerelmélete képes nyújtani. 

Luhmann további érvként hozza fel a rendszerelmélet tudásszociológiai 

alkalmazása mellett azt, hogy a tudásszociológiának a társadalom és a gondolkodás 

jellemzőit egyazon elmélet keretein belül kell vizsgálnia, ami rendkívül komplex és 

absztrakt nézőpontot igényel. Az ehhez szükséges komplexitást és absztrakciós szintet 

legjobban az általános rendszerelmélet képes biztosítani, amely egyazon elmélet 

keretében képes leírni a tudati folyamatokat, a társadalom struktúráját és a 

szemantikát.12  

A rendszerelmélet nyelvén újrafogalmazott tudásszociológiában a társadalmi lét 

és a gondolkodás tudásszociológiai kettősségének szerepét a társadalomstruktúra és a 

szemantika fogalompár tölti be. Luhmann tudásszociológiai tétele tehát úgy szól, hogy 

összefüggés áll fenn egy adott társadalom struktúrája és szemantikája között. Ha 

alaposabban megvizsgáljuk a luhmanni tudásszociológia e két alapfogalmát, akkor 

nehézségekbe ütközhet annak megértése, hogy miben is áll ezek különbsége. Első 

hallásra ez a fogalompár beleillik ugyan a tudásszociológiában megszokott sémába, 

vagyis úgy tűnik, hogy a társadalom valamilyen jellemzője és egy eszmei, gondolati 

szint közti kapcsolat leírásáról van szó. Igen ám, csakhogy Luhmann elméletében a 

társadalom kommunikációkból áll, a társadalom struktúrájának pedig nincs semmiféle 

további léte azon kívül, hogy a kommunikációs műveletek aktualizálják. Továbbá a 

struktúrák feladata az, hogy korlátozzák a kommunikációs lehetőségeket azáltal, hogy 

kontingens, tehát másképp is lehetséges opciókat adottnak tüntetnek fel. Csakhogy 

                                                 
10 Lásd Luhmann 1998a1. 12. A tudásszociológia ilyen jellegű kritikájához lásd például Popper 2001. 
384-394. 
11 Lásd Luhmann 1999b1. 159.  
12 Lásd Luhmann 1998a1. 15. 
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fentebb a szemantikát is nagyon hasonló módon határoztuk meg. A szemantika témákat 

javasol, korlátozza a lehetséges kommunikációk körét, tehát nem jelent mást, mint 

struktúraképződést, vagyis szemantikai struktúrákról is beszélhetünk. Adva van tehát 

két fogalom – társadalomstruktúra és szemantika – melyeknek semmilyen független 

létük nincs a kommunikációs műveleteken kívül, és amelyek egyaránt valamiféle 

szelektáló, a kommunikációs lehetőségeket korlátozó funkciót töltenek be. Miben áll hát 

a különbségük?  

E különbség megvilágításához nyúljunk vissza a megfigyelés és a művelet 

fogalompárjához. Láthattuk,13 hogy a két fogalom nem képzelhető el egymás nélkül –  

minden megfigyelés művelet, és minden művelet megfigyelés –, ennek ellenére mégis 

fontos megkülönböztetni őket. A különbségük abban áll, hogy a művelet önmagában 

vak, pusztán egy megkülönböztetés végrehajtása, amely nem tudja saját magát 

megfigyelni, a megfigyelés pedig saját maga számára nem művelet. E két fogalom 

különbségének segítségével határozza meg Luhmann a társadalomstruktúra és a 

szemantika viszonyát is. A társadalomstruktúrák képződése a műveleti szintre 

vonatkozik, ahol rendszerdifferenciálódás, vagyis részrendszerek képződése 

segítségével kerül sor a lehetőségek leszűkítésére, s ezáltal a kommunikációs műveletek 

kapcsolódóképességének biztosítására. A szemantikai struktúrák képződése pedig a 

megfigyelések szintjén megy végbe. A szemantikai struktúrák a megfigyeléseket 

irányítják azáltal, hogy témákat javasolnak, s ezáltal szűkítik a megfigyelések vagy 

leírások választási lehetőségeit.14  

  Térjünk most rá a tudásszociológia legfontosabb kérdésére, vagyis arra, hogy 

miben áll e két tényező kapcsolata. A társadalomstruktúra és a szemantika közti 

kapcsolatot Luhmann elméletében a komplexitás teremti meg. Láthattuk, hogy a 

szemantika funkciója a kommunikációs lehetőségek közti szelekció, a lehetőségek 

tipizálása és stabilizálása, vagyis témajavaslatok szolgáltatása a kommunikáció 

számára. Minderre pedig azért van szükség, mert a kommunikációs műveletek puszta 

összege túlontúl komplex és rendszerezetlen ahhoz, hogy a társadalom működését 

biztosítsa. Szemantikára tehát a társadalom komplexitása miatt van szükség, amiből az 

is következik, hogy ha ez a komplexitás megváltozik, akkor nagy valószínűséggel a 

                                                 
13 Lásd a 3.2 fejezetben. 
14 Lásd Luhmann 1999a. 537-539. vö. Stäheli 1998. 
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szemantikának is módosulnia kell, egyébként nem tudja megfelelően ellátni 

komplexitásredukáló funkcióját.15 

A kérdés tehát az, hogy mikor változik meg a társadalom komplexitása. Az 

előző fejezetben láthattuk, hogy a társadalom komplexitása, illetve komplexitásredukáló 

képessége a struktúrájától, vagyis a differenciálódási formájától függ. Amennyiben 

tehát megváltozik a társadalom differenciálódási formája, akkor ezáltal megváltozik a 

komplexitása és komplexitásredukáló képessége is. Ezek a változások Luhmann szerint 

nem valamiféle folyamatosan növekvő lineáris trend alapján mennek végbe, hanem 

ugrásszerűen. Ugrások alatt pedig a rendszer elsődleges differenciálódási formájának 

megváltozását kell érteni, vagyis a szegmentáltról a rétegzettre, illetve a rétegzettről a 

funkcionálisan differenciált társadalomra való átmenetet. Társadalomstruktúra és 

szemantika kapcsolatát tehát úgy foglalhatjuk össze, hogy amint megváltozik a 

társadalom elsődleges differenciálódási formája, akkor ezzel lényegesen megnövekszik 

a társadalom komplexitása, a szemantikának pedig alkalmazkodnia kell ehhez.16 

Társadalomstruktúra és szemantika kapcsolata Luhmann-nál tehát abban áll, 

hogy a különböző típusú társadalmakhoz, vagyis a különböző differenciálódási 

formákhoz más-más szemantika tartozik. A luhmanni tudásszociológia tehát azt 

vizsgálja, hogy miképp változott meg a szemantika a középkori, hierarchikus 

társadalmakról a modern, funkcionálisan differenciált társadalomra való átmenettel. 

Még mielőtt rátérnénk ennek elemzésére, ejtsünk néhány szót arról, hogy miért sajátos a 

tudásszociológia ily módon való meghatározása. 

A tudásszociológiák többsége ugyanis egy adott kor adott társadalmának a 

gondolkodásában, világnézetében megmutatkozó eltéréseket igyekszik megmagyarázni, 

például úgy, hogy az egyes gondolkodásmódokhoz, világnézetekhez társadalmi 

jellemzőket, csoportokat, osztályokat rendel. Luhmann tudásszociológiája azonban nem 

egy adott társadalmon belüli eltérésekre kérdez rá, hanem a különböző 

társadalomtípusok közti átmenet kiváltotta gondolkodásbéli változásokra. 

Tudásszociológiája semmiféle útmutatással nem szolgál arra vonatkozóan, hogy egy 

adott társadalmon belül mi lehet az oka az eltérő világnézeteknek, 

gondolkodásmódoknak. Nem tagadja, hogy az emberek gondolkodásmódját 

befolyásolja a társadalmi környezetük, tudásszociológiájában azonban nem elemzi 

ezeket. Ennek oka valószínűleg abban keresendő, hogy a modern társadalmat túl 
                                                 

15 Lásd Luhmann 1998a1. 22-24. 
16 Lásd Luhmann 1998a1. 21-22. 
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komplexnek tartotta ahhoz, hogy abban olyan csoportokat, osztályokat azonosítsunk, 

melyekhez nagy biztonsággal hozzárendelhetők bizonyos gondolkodási formák, 

világnézetek.  

Ha tehát Luhmann elméletéhez a tudásszociológiával szemben támasztott 

klasszikus elvárásokkal közelítünk, akkor csalódnunk kell. Másrészt viszont ami a 

hierarchikusról a modern társadalomra való átmenet tudásszociológiai elemzését illeti, 

Luhmann hiánypótlónak tartja saját vállalkozását. Úgy véli ugyanis, hogy a modernitás 

kialakulásáról folyó viták elsősorban fogalomtörténeti, szemantikai síkon folytak, és 

ezeket a vizsgálódásokat nem kapcsolták össze a társadalmi tényezők megfelelően 

alapos elemzésével. Léteznek ugyan neves irányzatok, melyek a fogalom- és 

eszmetörténetet társadalmi kontextusban tárgyalják – itt egyfelől a Quentin Skinner, 

másrészt pedig a Reinhardt Koselleck nevével fémjelzett iskolákra kell gondolnunk –, 

ám Luhmann szerint ezek társadalomképe szociológiai szempontból nem kielégítő.17  

Luhmann az evolúcióelméletet a társadalomhoz hasonlóan a szemantikára is 

alkalmazhatónak véli, szerinte tehát beszélhetünk az eszmék evolúciójáról is. A 

szemantikai evolúció maga is evolúciós vívmány, tehát az, hogy lehetséges-e, s ha igen, 

akkor hogyan jellemezhető, a társadalom differenciálódási formájától függ. A 

szegmentált társadalmakban nem beszélhetünk még szemantikai evolúcióról. A 

rétegzett társadalmakban ez már megindul, de csak a felső réteghez, pontosabban az 

írást használó rétegekhez kötötten. A funkcionálisan differenciált társadalomban pedig a 

szemantikai evolúció a funkcionális részrendszerekhez kötődik, és olyan szemantikai 

evolúcióról, amely a részrendszerektől függetlenül, össztársadalmi szinten menne 

végbe, nem beszélhetünk.18  

A társadalmi evolúcióhoz hasonlóan a szemantikai evolúció is három evolúciós 

mechanizmust feltételez, úgymint variáció, szelekció és restabilizáció, melyek a 

következőket jelentik:19  

 

• Szemantikai szinten a variáció először is az írásbeliségnek köszönhető, amit tovább 

erősít a könyvnyomtatás elterjedése. Az írott szöveg – szemben a szóbeli 

hagyománnyal – lehetőséget teremt a szövegtől való distanciára, a kritikus 

magatartásra, s ez megnöveli az alternatívák megszületésének esélyét. A variációt 

                                                 
17 Lásd Luhmann 1992a1. 13-14. 
18 Lásd Luhmann 1998a1. 43-45. 
19 Lásd Luhmann 1998a1. 46-52., 1999a. 545-554. 



 121 

elősegítő másik tényező pedig az, hogy az átörökített eszmékben elkerülhetetlenül 

fellelhetők inkonzisztenciák, problémák, melyek megoldásra, tehát alternatívákkal 

való kísérletezgetésre sarkallnak. Luhmann megjegyzi továbbá, hogy sokszor épp az 

eltérések kiküszöbölésére tett stabilizáló kísérletek vezetnek a variációk 

megjelenéséhez, ugyanis az összegzések és rendszerezések sokszor magukat a 

variációs lehetőségeket is rendszerezik és feltűnővé teszik.  

• Az, hogy miképp megy végbe a felmerült variációk szelekciója, függ a társadalom 

differenciálódási formájától. Rétegzett társadalomban ez össztársadalmi szinten 

történik, funkcionálisan differenciált társadalomban pedig az egyes funkcionális 

részrendszerek saját kritériumai felelősek ezért. A társadalmi struktúraváltás tehát 

leginkább a szelekciós mechanizmusokat érinti. A létrejövő új eszmék szelekciója 

azok plauzibilitásától és evidenciájától függ. A szemantikára akkor mondhatjuk, 

hogy plauzibilis, ha minden további megalapozás nélkül érthető, és másoktól is 

elvárhatjuk, hogy megértsék. Az evidencia ennél szigorúbb kritérium, azt jelenti, 

hogy az alternatívákat is világosan kizárhatjuk. 

• A restabilizáció funkcióját a tudás rendszerezése és dogmatizálása látja el. Ezek 

segítségével a szemantika könnyebben megtanulhatóvá és átadhatóvá válik. Ennek 

köszönhetően a szemantika bizonyos függetlenségre tesz szert a társadalmi 

evolúcióval szemben. A funkcionális differenciálódásra való átmenettel válságba 

kerül a szemantika dogmatikus stabilizálása, a modern társadalom számára ez már 

nem elég gyors. Az össztársadalmi szintű dogmatika szerepét átveszik a 

funkcionális részrendszerek.20 

 

Társadalomstruktúra és szemantika kapcsolatáról eleddig csak annyit mondtunk, hogy 

amennyiben megváltozik a társadalom struktúrája, vagyis a társadalmi rendszer 

elsődleges differenciálódási formája, akkor ez a komplexitásnövekedésen keresztül 

szemantikai változásokat eredményez. Pontosítsuk most e kapcsolat jellemzőit egyrészt 

arra vonatkozóan, hogy mennyiben beszélhetünk a szemantikának a társadalomstruktúra 

általi meghatározottságáról, másrészt pedig abból a szempontból, hogy mit mondhatunk 

az ellentétes irányú kapcsolatról, vagyis a szemantikának a társadalomra gyakorolt 

hatásáról.  

                                                 
20 Luhmann álláspontja nem egyértelmű arra vonatkozóan, hogy a modern társadalomban beszélhetünk-e 
még restabilizációról. 
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Ami a szemantika meghatározottságát illeti, Luhmann szerint a társadalom 

típusa nem határozza meg egyértelműen a hozzá tartozó szemantikát. Ebből kifolyólag 

azt sem tudjuk kikövetkeztetni vagy előrejelezni, hogy a társadalom struktúrájának 

megváltozása milyen új szemantikát eredményez. Amit előre tudunk jelezni, az nem az, 

hogy milyen, hanem az, hogy valamilyen szemantikai változásnak be kell 

következnie.21 A társadalomstruktúra és a szemantika közti viszonyt leginkább úgy 

jellemezhetjük, hogy a társadalomstruktúra korlátozza a lehetséges szemantikák körét. 

A rétegzett társadalomban ez például azt jelentette, hogy a szemantika nem sérthette 

meg a ranghierarchiát. A modern társadalomban eltűnnek az efféle korlátok, helyette a 

szemantikának a funkcionális differenciálódás támasztotta követelményeknek kell 

megfelelnie. Ezeknek a szemantikával szemben támasztott társadalmi 

követelményeknek a megváltozása nem ismerhető fel azonnal, hanem csak bizonyos 

történelmi távlatból. Ily módon az új struktúráknak megfelelő szemantika csak akkor 

alakulhat ki, ha már kellő tapasztalat áll rendelkezésre az új társadalmi feltételekre 

vonatkozóan, tehát a szemantika némileg mindig késik a társadalmi változáshoz 

képest.22 

Ez utóbbi megállapítás már sejteti, hogy társadalomstruktúra és szemantika 

között fordított irányban már nem ugyanolyan a kapcsolat, vagyis a szemantika nem 

képes társadalmi változások kiváltására. A társadalom nem a megfogalmazott 

célképzetek, anticipált állapotok szerint fejlődik.23 Luhmann tehát elveti annak 

lehetőségét, hogy egy új társadalomtípus úgy jöjjön létre, hogy annak először 

megszületik az eszméje, majd pedig az emberek megvalósítják azt. A szemantika tehát 

csak reagál a változásra. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szemantika ne játszana 

fontos szerepet az átalakulásban, sőt ne lenne egyenesen nélkülözhetetlen ahhoz. A 

modernitásba való átmenetben Luhmann kiemelt szerepet tulajdonít a könyvnyomtatás 

elterjedésének. A könyvnyomtatás nagyban hozzájárult az autoritás megszűnéséhez, 

ugyanis amint a szövegek szélesebb publikum számára is hozzáférhetővé váltak, mód 

nyílott azok összehasonlítására és kritikájára. Tulajdonképpen szemantikai síkon indult 

tehát meg a rétegzett társadalmi rend eróziója, a szemantika fontos katalizátor szerepet 

töltött be a változásban. Ezt az tette lehetővé, hogy a szemantikai struktúrák jóval 

rugalmasabbak, jóval könnyebben változhatnak, mint a társadalom struktúrája. Ez 

                                                 
21 Lásd Luhmann 1998a1. 36-37. 
22 Lásd Luhmann 1998a1. 40-41. 
23 Lásd Luhmann 1998a1. 22-23. 
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utóbbinak a megváltozása több évszázadot igénybevevő, komplex, Luhmann 

szóhasználatával élve rendkívül valószínűtlen folyamat, míg a szemantika jóval 

képlékenyebb. Az elméletek szintjén előreszaladhatunk, kísérletezhetünk vagy utópiákat 

fogalmazhatunk meg. S még ha ezek nagy része meg is marad elméletnek, az általuk 

megmutatkozó kontingencia – vagyis az, hogy a fennálló rend nem szükségszerű, 

hanem máshogyan is lehetne – elindíthatja a társadalmi változást. Mindez nem mond 

ellent annak az előbbi tételnek, miszerint a társadalmi változás nem egy eszme 

megszületésének köszönhető. A szemantika nem jelenti a társadalomstruktúra 

megváltozásának az okát abban az értelemben, hogy az új társadalom először 

szemantikai szinten jönne létre. Annyiban azonban mégis okának tekinthető, hogy az 

eszmék, fogalmak, elméletek kontingenciájának felismerése társadalmi változásokat 

indíthat el. Luhmann megfogalmazásában: „a történelmi folyamatban nem az eszmék 

tartalma, hanem esetleg azok kontingenciája hathat kauzálisan; tehát nem egy lefelé 

irányuló kauzalitást kell feltételeznünk oly módon, hogy az eszme a kultúrából a 

fejekbe, onnan pedig a szavakba és a tettekbe vándorol, hanem ehelyett inkább abból 

kellene kiindulnunk, hogy annak lehetősége, hogy valami másképp is lehet, olyan 

tevékenységeket vált ki, melyekből azután a siker rendszerezhető tartalmakat választ 

ki.”24 

 

6.3 A rétegzett társadalom szemantikája 

 

Miután az előzőekben megvizsgáltuk a luhmanni tudásszociológia legfontosabb 

általános tételeit, ebben a fejezetben azt fogjuk megnézni, hogy miképp írható le e 

tudásszociológia segítségével a rétegzett társadalom struktúrája és szemantikája közti 

összefüggés. Az egész premodern – vagy Luhmann szóhasználatával élve „óeurópai” 

(alteuropäisch) – szemantika vizsgálatára természetesen nincs mód, s ugyanez igaz a 

modernitásba való átmenetnek a következő fejezetekben vizsgált szemantikai 

következményeire is.25 A következőkben így csak a legfontosabb jellemzőket 

igyekszem tömören összefoglalni.  

A rétegzett társadalom egyenlőtlen részrendszerekből áll, melyek egymáshoz 

képest alá és fölérendeltségi viszonyban vannak. E differenciálódási forma evolúciós 

                                                 
24 Luhmann 1998a. 8. 
25 E kérdésekhez lásd mindenekelőtt Hahn 1981.,  Karácsony 1995a. 119-136., Schwanitz 1996. 
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előnye abban áll, hogy létrejön egy viszonylag szűk és körülhatárolható réteg, ahol 

egyfelől a javak koncentrálódnak, másrészt pedig e rétegen belül biztosítható a 

hatékony kommunikáció. A felső réteg ezáltal képes irányítani és képviselni az egész 

társadalmat. Ily módon ez a társadalomtípus – legalábbis a szegmentálthoz képest – 

viszonylag nagy komplexitásra tehet szert.26  E társadalom működése szempontjából 

tehát a legfontosabb követelmény az, hogy fennmaradjon ez a ranghierarchia. Ez a 

szemantikára is vonatkozik, tehát ez a társadalomstruktúra annyiban korlátozza a 

szemantikai mozgásteret, illetve olyan követelményeket támaszt vele szemben, hogy az 

nem kezdheti ki ezt a hierarchiát.  

Az ebből fakadó legfontosabb szemantikai követelmény az, hogy oly módon kell 

leírni a társadalmat, hogy abban mindennek és mindenkinek rögzített helye kell, hogy 

legyen. Más szóval szükségszerűnek kell lennie mindennek, a társadalmi rendnek, az 

emberek társadalmi pozíciójának, az értékeknek és így tovább. A kontingencia nem 

megengedett, vagyis nem mondhatjuk azt, hogy másképp is lehetnének a dolgok. A 

kontingencia kiiktatását és a világ szükségszerűséggel való felruházását Luhmann 

szerint az ontológiai gondolkodásmód biztosítja.27 Mivel a luhmanni elmélet értelmében 

minden megfigyelés megkülönböztetés, a világ ontológiai leírása is az. Ontológia alatt 

Luhmann olyan megfigyelési módot ért, amely a lét/nemlét megkülönböztetésből indul 

ki, és minden más megkülönböztetést ennek rendel alá. Ez azt jelenti például, hogy az 

igazság vagy az erkölcsi jóság kérdése is a lét/nemlét differencia formájában jelenik 

meg. Ami igaz vagy jó, az létezik, s ami hamis vagy rossz, az nem. Nem lehetséges 

alternatív igazság vagy jóság, amely például eltérő szemléletmódból fakadna. Ez 

természetesen nem azt jelenti, hogy bármit mondunk, az igaz, s bármit teszünk, az jó. A 

társadalomban elkerülhetetlenek a véleményeltérések és az erkölcsi problémák, s a 

szemantikának valamilyen magyarázatot kell erre találnia. Ez a magyarázat nem lehet 

az, hogy eltérő nézőpontok eltérő véleményeket eredményeznek, mert ez relativizálná, 

megkérdőjelezné a fennálló rendet. Ehelyett az ontológia azt mondja, hogy az eltérés 

oka a tévedés. Mindig csak egy igazság van, a dolog mindig az, ami, csupán a 

megfigyelő nem mindig képes ezt helyesen megállapítani. Az ontológiai 

megfigyelésmódból következik a világ dologisága, a világ látható és nem látható 

dolgokból és az azok között fennálló viszonyokból áll. Az ontológiai szemléletmód még 

                                                 
26 Lásd Luhmann 1998a2. 73-74. 
27 Az ontológiai megfigyelésmódról lásd Luhmann 1999a. 893-912. 
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az idődimenzióra is kihat, azt kérdezik, hogy létezik-e múlt, jelen és jövő, s 

megállapítják, hogy csak múlt és jövő van, jelen pedig nincs.  

E szemantika elfogadottságát, illetve az eltérő vélemények kiküszöbölését a 

morális megerősítés biztosítja. A létező nem csupán az, ami, hanem annak is kell (soll) 

lennie. Ez egyben vallási megerősítést is jelent, vagyis a világ Isten akaratából olyan, 

amilyen, s ennek megkérdőjelezése Istennel való szembefordulás. A vallás tehát – 

nyilván egyéb funkciók mellett – azt a szerepet tölti be a rétegzett társadalomban, hogy 

Isten tekintélyére alapozva biztosítsa a világkép megkérdőjelezhetetlenségét, legyen szó 

a világ tudományos leírásáról vagy morális parancsokról. A vallás tehát a társadalmi 

hierarchia fenntartásának legfontosabb eszköze. Így nem csoda, hogy e társadalmi rend 

felbomlása a vallásra irányította a figyelmet, és a modernitást gyakran a vallással 

szemben határozták meg. 

A rétegzett társadalom fontos jellemzője, hogy nem csupán egyenlőtlen 

részekből áll, hanem a legfelső résznek képesnek kell lennie az egész társadalom 

irányítására is. A szemantikával szemben tehát az is követelmény, hogy úgy tüntesse fel 

a társadalom egy részét, mint amelyik az egészet képviseli.28 A szemantikában 

Luhmann szerint ezt a feladatot a rész/egész megkülönböztetés tölti be kiegészülve a 

fent/lent differenciával, vagyis a részek nem egyenlők, hanem van köztük egy legfelső, 

egy legjobb rész. Ez a legfelső, legjobb rész, még ha nem is egyenlő az egésszel, de 

reprezentálja azt. Luhmann szerint ezt a rész/egész sémát több mindenre alkalmazták, 

például az emberi testre, a háztartásra, a városra vagy az államra.29 

 

6.4 Átmenet a modernitásba 

 

A rétegzett társadalomban is léteztek olyan helyzetek, szerepek vagy problémák, amikor 

funkcionális szempontok érvényesültek. Ezek azonban mindig alárendelődtek az 

elsődleges differenciálódási formának, vagyis nem sérthették meg a ranghierarchiát. 

Funkcionálisan differenciált társadalomról akkor beszélhetünk, amikor ez válik az 

elsődleges differenciálódási formává. Ez természetesen nem egyik napról a másikra 

történt, hanem több évszázados folyamat eredménye volt. Luhmann szerint már a késő 

                                                 
28 Lásd Luhmann 1987b. 162. 
29 A rész/egész sémáról lásd Luhmann 1999a. 912-931. 
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középkorban megkezdődött bizonyos funkcionális rendszerek kialakulása, de a változás 

csak a 18. század végére ért el olyan fokot, amely már visszafordíthatatlan volt.30  

A funkcionálisan differenciált társadalom annak köszönheti evolúciós előnyét, 

vagyis megnövekedett komplexitásredukáló képességét, hogy meghatározott funkciókra 

specializálódott részrendszerek jönnek létre. E részrendszerek hatékony működésének 

feltétele, hogy kizárólag a saját logikájukat kövessék, és mentesüljenek mindenféle 

össztársadalmi kontroll alól. A szemantikával szemben támasztott legfontosabb 

követelmények tehát a részrendszerek ezen autonóm működésével lesznek 

kapcsolatosak. 

Az egyik fontos új szemantikai feladat a részrendszerek azonosságának 

megteremtése. A rétegzett társadalomban az egyes részrendszerek, vagyis a rétegek 

meghatározása az egészből kiindulva történt. Létezett az össztársadalmi rend vallási-

morális leírása, amely kijelölte az egyes részrendszerek helyét a társadalomban, és azok 

környezetükkel való kapcsolatait. A funkcionálisan differenciált társadalomban ez többé 

már nem lehetséges. A rendszer identitását ugyanakkor valamilyen módon meg kell 

teremteni, hiszen – ahogyan az általános rendszerelméletről szóló részben láthattuk – a 

rendszer műveleteinek önreferenseknek kell lenniük, vagyis utalniuk kell a rendszerre, 

mivel csak így tudják biztosítani kapcsolódóképességüket. Mivel ezt többé nem tehetik 

meg oly módon, hogy az adott rendszert az össztársadalomból kiindulva, vagy esetleg 

egy másik rendszer alapján határozzák meg, nem marad más, mint hogy a rendszer saját 

maga teremtse meg identitását. Luhmann ezt nevezi reflexiónak. A funkcionális 

részrendszerek reflexívek abban az értelemben, hogy autonóm módon határozzák meg 

saját magukat és a környezetükkel vagy más rendszerekkel való kapcsolatukat.31 

Mindennek a szemantikára gyakorolt hatása abban mutatkozik meg, hogy olyan 

szemantikai konstrukciók jönnek létre, melyek megkísérlik leírni az egyes 

részrendszereket önreferens módon, mellőzve a társadalom egységére vagy a morálra 

való hivatkozást. A politikát nem kell alárendelni a morálnak, kizárólag a hatalom 

megtartása a cél – mondja Machiavelli. A gazdaság akkor működik jól, ha nincs 

tekintettel morális elvekre, hanem kizárólag a haszonszerzés a cél – olvashatjuk 

Mandeville-nél.  

A funkcionális differenciálódás másik szemantikai hatását Luhmann abban látja, 

hogy megváltozik a személy és a társadalom kapcsolata. A rétegzett társadalomban 
                                                 

30 Lásd Luhmann 1998a1. 26-27. 
31 Lásd Luhmann 1998a1. 29-30. 



 127 

minden személy hozzárendelhető volt valamelyik réteghez. A társadalomban elfoglalt 

helye teljes mértékben meghatározta a személy identitását, előírta számára jogait, a 

megkövetelt viselkedésformákat, megszabta, hogy kivel házasodhat, és így tovább. A 

funkcionálisan differenciált társadalomban mindez megváltozik. A személy már nem 

rendelhető hozzá egyetlen részrendszerhez, hiszen ugyanaz a személy részt vehet a 

gazdaságban, a politikában, és más részrendszerek működésében is. Másrészt pedig e 

részrendszerekhez sem mint teljes személy tartozik, hanem csak bizonyos szerepek 

mentén, mint például fogyasztó vagy szavazó. A változás másik oldala, hogy napirendre 

kerül a személynek a részrendszerekbe történő inklúziója. A személynek valamely 

rendszerbe történő inklúziójáról akkor beszélhetünk, ha az adott rendszerben tekintetbe 

veszik, vagyis vásárolhat és eladhat a gazdasági rendszerben, szavazati joggal 

rendelkezik a politikában, s így tovább. A funkcionálisan differenciált társadalomban, 

mivel eltűnőben vannak a rangbéli különbségek, minden személynek minden 

részrendszerbe való inklúziója válik céllá és fokozatosan realitássá is.32 A 

szemantikában mindezek a változások egyfelől mint az emberek szabadságáról és 

egyenlőségéről alkotott elképzelések jelentkeznek, másfelől pedig az individuum 

autonómiájának előtérbe kerüléseként, hiszen ha a társadalom már nem képes 

biztosítani az egyén identitását, akkor azt saját magának kell megteremtenie.33  

Harmadik tényezőként azt emeli ki Luhmann, hogy megváltozik a 

társadalomnak a környezetével való kapcsolata. A rétegzett társadalomban az 

ontologikus gondolkodásmódnak köszönhetően a világ olyan volt, amilyen. 

Adottságként kezelték, melyen nem lehet változtatni, s melyet nem szabad 

megkérdőjelezni. Amint megszűnik a világ rendjének vallási-morális megerősítése, 

megindul az alternatívák keresése, vagyis mindannak a megkérdőjelezése, 

kontingensként való kezelése, ami a rétegzett társadalomban még adottként jelent meg. 

A szemantikában ez azt jelenti, hogy a világ a rögzített dolgok helyett a lehetőségek 

végtelen horizontjává válik.34  

Az, hogy megjelennek ezek az új kihívások, nem azt jelenti, hogy azonnal 

kialakul egy olyan új szemantika, amely a leginkább megfelel az új társadalmi struktúra 

követelményeinek. Egyrészt korábban láthattuk, hogy Luhmann szerint a szemantika 

mindig csak bizonyos késéssel képes leírni a társadalmi változásokat. Az új társadalmi 

                                                 
32 Erről mint politikai igényről a 7.6 fejezetben még lesz szó. 
33 Lásd Luhmann 1998a1. 30-32. 
34 Lásd Luhmann 1998a1. 33-34. 
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képződményeknek egy bizonyos ideig működniük kell, meg kell tapasztalni azokat 

ahhoz, hogy lehetségessé váljék szemantikai megragadásuk. Másrészt a teljes 

szemantika nem teremthető újra egyik napról a másikra, hanem mindig a már meglévő 

fogalmakkal, elméletekkel kell dolgozni. A radikálisan új dolgokat tehát olyan 

szemantikával kell leírni, amely még a korábbi társadalomtípus követelményei szerint 

jött létre.35 Harmadrészt pedig maga a társadalmi struktúraváltás sem egyik napról a 

másikra ment végbe, hanem egyes funkcionális részrendszerek korábban, mások pedig 

később önállósultak. Volt tehát egy viszonylag hosszú, több évszázados átmeneti 

szakasz – amit Luhmann a későközépkortól a 18. század végéig datál –, melyben az új 

társadalmi forma, vagyis a funkcionális differenciálódás még nem alakult ki teljesen, a 

régi hierarchikus rend azonban már felbomlóban volt. Ez azt jelentette, hogy ebben az 

átmenetei időszakban olyan szemantikára volt szükség, amely mindkét 

társadalomtípussal kompatibilis.36  

Luhmann szerint e kettős követelménynek tett eleget új szemantikai 

megoldásként az úgynevezett koraújkori antropológia. Antropológia alatt természetesen 

nem a mai értelemben vett tudományágat kell értenünk, hanem azt, hogy a társadalmi 

változásokat elsősorban az emberen keresztül igyekeztek értelmezni. Az embert kezdték 

el kutatni, a természetét, az értelmét, a motivációit, a társadalomhoz vagy más 

emberekhez való viszonyát. Az antropológia Luhmann szerint alkalmas volt arra, hogy 

teljesítse a szemantikával szemben ebben az átmeneti időszakban támasztott kettős 

követelményt, vagyis elfogadható volt a régi rend számára is, miközben teret engedett 

az új társadalmi struktúra által megkövetelt komplexitásnövekedésnek.37  

Mindezt az ember meghatározatlansága és önreferenciája tette lehetővé, vagyis 

az ember olyan értelmezése, miszerint az tulajdonságai, képességei, tudása tekintetében 

meghatározatlan, és csak saját maga által, tehát önreferens módon fejlődhet ki benne 

mindez. A változás antropologikus leírása azért volt összeegyeztethető a régi társadalom 

követelményeivel, mert így látszólag fennmaradt a vallás és a morál társadalmi 

kitüntetettsége. Az antropológia szerint ugyanis nem a társadalom változott meg levetve 

magáról a vallási-morális kötelmeket, hanem az emberek viselkedtek a vallás számára 

bűnös módon, tehát megmaradt a változások vallási-morális megítélésének lehetősége. 

Eközben azonban a vallás maga is funkcionális részrendszerré vált. Ily módon a vallás 

                                                 
35 Lásd Luhmann 1999a. 890-891. 
36 Lásd Luhmann 1998a3. 169-172. 
37 Lásd Luhmann 1998a3. 173-178. 
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fenntartotta ugyan a jó és a rossz megítélésének privilégiumát, ugyanakkor ezt már csak 

egy funkcionális részrendszerből tehette, s már nem volt képes a társadalom 

irányítására.38  

A funkcionális részrendszereknek pedig – ahogy fentebb láthattuk – olyan 

szemantikára volt szükségük, amely önreferens és az adott terület számára végtelen 

horizontot, végtelen lehetőségeket biztosít. Az antropológia azért volt képes eleget tenni 

e követelményeknek, mert az ember meghatározatlansága és önreferenciája egyúttal a 

környezetére való nyitottságát, érzékenységét is jelentette.39 Ily módon lehetőség nyílott 

arra, hogy ezt a meghatározatlanságot az egyes funkcionális részrendszerek irányába 

önreferens módon konkretizálják, tartalommal töltsék meg. A politikában az 

önfenntartás ösztöne készteti az embereket az állam létrehozására, a gazdaságban a 

vágyak kielégítése a haszon végtelen keresését eredményezi, a tudományban pedig a 

kíváncsiság folytonos ismeretszerzésre, felfedezésre sarkall.40  

Luhmann a következő négy tényezőben látja az antropológia hozzájárulását a 

funkcionálisan differenciált társadalom kialakulásához és megszilárdulásához:41 

 

• Lehetővé tette a népesség nagyobb arányú bevonását a funkcionális 

részrendszerekbe. 

• Növelte a tagadás, tehát az eltérés és a variációk lehetőségét a kommunikációban. 

• Lehetővé tette a funkcióspecifikus szelekciós kritériumok önálló működését. 

• Hozzájárult a funkcionális részrendszerek önreferenciális stabilizálódásához. 

 

Mindezzel együtt az antropológia csak egyfajta pótelmélet volt, vagyis nem a valódi 

változásokat, nem a társadalomstruktúra átalakulását írta le. Olyan új társadalomelmélet 

megalkotása, amely a valódi változásokat ragadta volna meg, a fent ismertetett okok 

miatt még nem volt lehetséges, ám a változások új szemantika megszületését követelték. 

Ezt a hiányt töltötte be az antropológia oly módon, hogy azokat az új jelenségeket, 

melyek valójában az új társadalomstruktúrának voltak köszönhetők – mint a 

meghatározatlanság, a végtelen lehetőségek megjelenése vagy az önreferencia – az 

embernek tulajdonították. 

                                                 
38 Lásd Luhmann 1998a3. 191. 
39 Lásd Luhmann 1998a3. 196. 
40 Az antropológiának az egyes funkcionális részrendszerekben való konkretizálásához lásd Luhmann 
1998a3. 199-205. 
41 Lásd Luhmann 1998a3. 227. 
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 Mindebben Luhmann szerint nincs semmi kivetnivaló, az átmeneti korszakban 

talán ez volt a legjobb szemantikai megoldás. Azt azonban már annál nagyobb 

problémának tartja, hogy ennek az – átmeneti korszakban hasznos, ám végső soron 

mégiscsak téves – szemantikának számos eleme a mai napig tovább él a modern 

társadalomról folyó diskurzusokban. Mindezidáig ugyanis nem sikerült olyan elméletet 

megalkotni, amely adekvátan írná le, hogy miben állt ez az átmenet, illetve melyek a 

modern társadalom legfontosabb jellemzői. Pedig immáron nem hivatkozhatunk arra, 

hogy a régi rend követelményeit is figyelembe kell venni, vagy hogy nem áll 

rendelkezésünkre elég tapasztalat a modern társadalom működésére vonatkozóan. 

Ennek ellenére a modern társadalom leírása még ma is elsősorban antropocentrikus 

módon történik. 

Ezen antropologikus, antropocentrikus gondolkodás legjellegzetesebb 

megjelenési formája a felvilágosodás filozófiája. Az eszme- és társadalomtörténetben a 

modernitás rendszerint szervesen összefonódik ezzel az eszmerendszerrel, 

tulajdonképpen az újkori társadalom legfontosabb alapvonásaira mint a felvilágosodás 

programjának megvalósulására szokás tekinteni. Nem csoda tehát, hogy a 

felvilágosodás eszméi igen gyakran jelennek meg Luhmann kritikájának 

célkeresztjében.  

Luhmann egyfelől kritizálja a felvilágosodás társadalom- és emberképét. 

Elsősorban az emberi észre, illetve annak a társadalom működésében betöltött szerepére 

vonatkozó elképzeléseket tartja problematikusnak. Véleménye szerint kérdéses, hogy 

pusztán a minden emberben fellelhető észre reflektálva konszenzushoz juthatnánk el az 

igazság és a helyes társadalmi berendezkedés tekintetében, és olyan gyakorlati 

szabályokat alkothatnánk, melyek alkalmazása mindenkit megelégedéssel tölt el.42  

Luhmann felvilágosodás-kritikájának másik aspektusa a felvilágosodás és a 

modernitás kapcsolatára vonatkozik. A társadalomtörténetben ugyanis az a nézet 

uralkodik, miszerint a felvilágosodás eszméi indították el azokat a változásokat, melyek 

a modern társadalom megszületéséhez vezettek. Némileg leegyszerűsítve tehát: a 

felvilágosodás az ok a modern társadalom pedig az okozat. Luhmann tudásszociológiája 

értelmében azonban ez a kapcsolat pont fordított, a szemantikai változások csak 

reakciók, tünetek, melyeket a társadalom struktúraváltozása váltott ki. Megint csak 

leegyszerűsítve tehát – hiszen az ok-okozati összefüggések a luhmanni elmélet 
                                                 

42 Lásd Luhmann 2005a3. 83-84. E kritika konkrét alkalmazására Luhmann legitimitás-, demokrácia- és 
nyilvánosságelmélete ismertetésekor láthatunk majd példákat, lásd a 7.3, 7.4 és 7.5 fejezeteket. 
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értelmében igencsak problematikusak – azt mondhatjuk, hogy a modern társadalom 

kialakulása az ok, a felvilágosodás pedig az okozat.  

A felvilágosodás és a modernitás kapcsolatára vonatkozó luhmanni elképzelések 

megértése azért fontos, mert ezáltal világosabban láthatjuk, hogy mi ellen irányul 

Luhmann kritikája. A fentiek értelmében ugyanis Luhmann-nál a felvilágosodás-kritika 

nem azonos a modernitás-ellenességgel. Luhmannt tulajdonképpen a 20. század egyik 

legnagyobb modernitás-apologétájának tekinthetjük, szerinte ugyanis sem visszaút nem 

létezik a modernitásból valamilyen egységes, vallási-morális renden nyugvó 

társadalomba, sem a szocializmus nem jelent evolúciós előnyt, sem pedig posztmodern 

társadalomról nem beszélhetünk. Amit kritizál tehát, az nem az újkori társadalom, 

hanem annak antropocentrikus, a felvilágosodás eszmerendszerében megtestesülő, a 

mai napig ható leírása.  

Ám a felvilágosodás-ellenesség sem a megfelelő jelző Luhmann álláspontjára, 

mivel saját teoretikus törekvéseit is felvilágosodásként, pontosabban szociológiai 

felvilágosodásként értelmezi. Szemben ugyanis a „hagyományos”, antropocentrikus 

felvilágosodással, amely az újkor kialakulását filozófiai eszközökkel kísérelte meg 

leírni, Luhmann ezt a társadalom struktúrájának elemzése által, tehát szociológiai 

eszközökkel véli kivitelezhetőnek. A szociológiai felvilágosodás programja nem csak 

azt tűzi ki célul, hogy a modernitás kialakulásának egy adekvátabb leírását adja, hanem 

azt is, hogy megmagyarázza, a felvilágosodás hagyománya miért írta le ezeket a 

változásokat tévesen antropocentrikus módon. Ez utóbbi törekvést Luhmann a 

„felvilágosodás megvilágításának” (Abklärung der Aufklärung) is nevezi.43  

 

6.5 A modern társadalom szemantikája 

 

Az eddigiekben megismerhettük azt, hogy Luhmann szerint miben áll a modern 

társadalomba történő átmenet, és azt, hogy ez milyen követelményeket támasztott a 

szemantikával szemben. Hátra van még annak vizsgálata, hogy milyen szemantika 

elégíti ki leginkább ezeket a kívánalmakat, vagyis melyik az a szemantika, amelyik a 

leginkább kompatibilis a modern társadalommal. 

A szemantikát érintő, fentebb már ismertetett egyik legfontosabb változás az, 

hogy a világ többé már nem rögzített dolgok, vagyis létezők összessége. A rétegzett 

                                                 
43 Lásd Luhmann 2005a3. 85. 
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társadalomhoz köthető ontológiai gondolkodásmód abból indult ki, hogy adott a 

szubsztancia, ami létezik, és ez mindig olyan, amilyen. Ez a szubsztancia mindenki 

számára ugyanolyan, csak esetleg van, aki téved, s nem ismeri fel helyesen. Egyetlen 

helyes nézőpont létezett tehát a világ rendjére vonatkozóan, amely annak köszönhette 

érvényességét és stabilitását, hogy vallási-morális szankciókkal erősítették meg. Az 

újkorra való átmenettel azonban a morál és a vallás elveszti kitüntetett társadalmi 

szerepét, s már nem képes elejét venni az eltérő vélemények megjelenésének. A 

világnak ezután már nem csak egy lehetséges leírása lesz, hanem az más-más 

nézőpontból eltérő lehet, vagyis a világ polikontexturálissá válik. A modern társadalom 

szemantikájára vonatkozó legfontosabb luhmanni tétel úgy szól, hogy ezen eltérő 

nézőpontok között nem létezik kitüntetett, vagyis nem létezik a világ egyetlen helyes 

leírása. Ennek alátámasztásához két másik fogalom is segítségül szolgál, mégpedig a 

második rendű megfigyelés és a komplexitás fogalma. 

Luhmann a modernitás kialakulásának egyik legjellegzetesebb vonását a 

második rendű megfigyelésekre, vagyis a megfigyelő megfigyelésére való átállásban 

látja. Ez az imént említett folyamattal, vagyis a nézőpontok megsokszorozódásával függ 

össze. Az eltérő nézőpontok ugyanis azt jelentik, hogy a világ már nem olyan, amilyen, 

hanem olyan, ahogyan valaki számára megjelenik. Szemben tehát az elsőrendű 

megfigyeléssel, a világot nem úgy figyeljük meg, ahogy az van, hanem azt figyeljük 

meg, hogy mások miként figyelik azt meg. A megfigyelőt megfigyelhetjük ugyan, 

azonban az ő sajátos nézőpontja számunkra mint második rendű megfigyelők számára 

teljesen hozzáférhetetlen marad. Nem csak arról van szó, hogy az egyik azt gondolja, ez 

vadnyúl, a másik pedig, hogy házinyúl, hanem arról is, hogy sohasem tudhatjuk meg 

teljes bizonyossággal, hogy ugyanazt a mentális tartalmat társítják-e ezekhez a 

fogalmakhoz, ehhez ugyanis a fejükbe kellene látnunk.44 Tehát nem csak arról van szó, 

hogy a világ többféleképpen figyelhető meg, hanem arról is, hogy az eltérő 

megfigyeléseket nem vagyunk képesek összehasonlítani. Ha nem tudjuk azokat 

összehasonlítani, akkor hogyan találhatnánk közöttük egyet, amely kitüntetett?  

Az egyetlen, kitüntetett nézőpont lehetetlenségét egy másik, a világ 

komplexitásán alapuló érv is alátámasztja. Ha ugyanis a világnak csak annyi lehetséges 

leírása létezne, amennyit képesek vagyunk számba venni, és azokból valamiféle 

szintézist létrehozni, akkor érvelhetnénk úgy, hogy a polikontexturalitás nem zárja ki a 

                                                 
44 Lásd Luhmann 1999d2. 43. 
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kitüntetett nézőpont lehetőségét, hiszen ki tudunk dolgozni egy olyan leírást, amely az 

összes lehetséges nézőpontot tartalmazza. Luhmann szerint azonban nem ez a helyzet, a 

világ túlontúl komplex ahhoz, hogy minden lehetséges nézőpontot egyszerre számba 

vegyünk. Láthattuk, hogy Luhmann-nál a komplexitás pontosan azt jelenti, hogy nem 

vagyunk képesek egyszerre tekintetbe venni az összes elem összes lehetséges 

kapcsolatát, ezért szelekcióra kényszerülünk. Tehát a világ minden leírása szelektív, 

vagyis a világnak csak egy lehetséges aspektusát mutatja, és sohasem tartalmazza az 

összes lehetőséget.  

Luhmann azon tézisét tehát, miszerint a világnak vagy a társadalomnak nincs 

egyetlen kitüntetett leírása, a következőképpen rekonstruálhatjuk. Vagy akkor 

beszélhetnénk a világ vagy a társadalom egyetlen helyes leírásáról, ha létezne olyan 

leírás, amely a világ összes jellemzőjét tartalmazza, tehát nem szelektív, vagy pedig 

akkor, ha a több lehetséges leírás közül valamiképp ki tudnánk választani az egyetlen 

helyeset. Az első lehetőséget a világ komplexitása miatt kell kizárnunk, a másodikat 

pedig azért, mert a különböző nézőpontok megismerhetetlenek és 

összehasonlíthatatlanok. Azt pedig, hogy e nézőpontok vagy leírások közül egyet 

szentesítsünk, ahogyan azt a középkorban tette a vallás, a modern társadalom struktúrája 

nem teszi lehetővé. 

Nem indulhatunk ki tehát abból, hogy létezik „a” világ, „a” társadalom, „a” 

dolog és hasonlók, mivel ezek mindig csak egy megfigyelő számára olyanok, 

amilyenek. De ugyanígy nem indulhatunk ki „a” megfigyelőből, „a” szubjektumból 

sem, hiszen melyiket válasszuk a hatmilliárdból? – kérdezi Luhmann.45  

A szemantikát tehát úgy kell felépítenünk, hogy nem tételezhetjük adottnak a 

megfigyelés tárgyát, annak azonosságát, hanem azt mindig a megfigyelőnek kell 

létrehoznia. Luhmann szerint ennek a követelménynek tesz eleget a differenciaelméleti 

kiindulópont, vagyis az, hogy még mielőtt a megfigyelés bármilyen tárgyáról 

beszélhetnénk, egy megkülönböztetés révén el kell azt határolnunk minden mástól. 

Ezzel elérkeztünk oda, ahol a luhmanni elmélet részletes bemutatását elkezdtük, a kör 

tehát bezárult. 

                                                 
45 Lásd Luhmann 1992b. 63., 1994b. 480. 
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7 Politika 

 

Miután az előző fejezetekben megismerhettük Luhmann társadalomelméletének főbb 

jellemzőit, a következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy mit mond ez az elmélet a 

politikára vonatkozóan. A politikatudományos vagy politikafilozófiai kérdések 

Luhmann munkásságában kétféleképpen jelennek meg. Egyfelől maga a politika is egy 

a modern társadalom részrendszerei közül, tehát igaz rá mindaz, amit a társadalmi 

részrendszerekről elmondtunk. Rendelkezik például funkcióval, bináris kóddal és 

szimbolikusan általánosított kommunikációs médiummal. Ennek alapján a politika mint 

társadalmi részrendszer jellemzőit majdhogynem „automatikusan” megkaphatjuk, csak 

konkretizálni kell az imént felsoroltakat, vagyis meg kell találnunk, hogy mi a politikai 

részrendszer funkciója, bináris kódja vagy médiuma. Mindezt, vagyis a politika mint 

részrendszer bemutatását, legrészletesebb formában a posztumusz napvilágot látott Die 

Politik der Gesellschaft című könyvben1 dolgozta ki Luhmann, mely könyv 

beleilleszkedik a funkcionális részrendszereket taglaló szisztematikus munkái sorába. A 

politikatudományos és politikafilozófiai kérdések másik megjelenési formáját azok a 

könyvek és tanulmányok alkotják, melyekben Luhmann egy, a politikatudományos 

vagy politikafilozófiai szakirodalomban alapvetőnek számító fogalmat vagy kérdéskört 

tárgyal, mint például az állam, a legitimitás, a demokrácia, a közvélemény vagy a jóléti 

állam. Itt tehát már nem a rendszerelméleti fogalmak konkretizálásáról van szó, hanem 

a politikai kulcsfogalmak újraértelmezéséről a rendszerelmélet segítségével.2 

A következőkben először megvizsgálom a politika mint funkcionális 

részrendszer jellemzőit, majd pedig sorra veszem, hogy az ekképp felfogott politikai 

rendszer jellemzőiből, illetve az elmélet egyéb feltevéseiből milyen következtetéseket 

von le Luhmann az említett politikai kulcsfogalmakra nézve. 

 

 

 

 

 
                                                 

1 Luhmann 2002a. E mű ismertetéséhez lásd Balogh 2002b. 
2 E kétfajta kérdéskör megkülönböztetését azért tartom fontosnak, mert a második esetben – lévén hogy 
nem Luhmann saját elméletéből, hanem a politikaelméleti tradícióból ered a problémafelvetés – látni 
fogjuk, hogy Luhmann nem mindig találja meg az adott fogalom rendszerelméleti megfelelőjét, sőt néha 
legszívesebben el is hagyná azt. 



 135 

7.1 A politika mint funkcionális részrendszer 

 

Ebben a fejezetben a funkcionális részrendszerek három jellemzőjét – úgymint funkció, 

szimbolikusan általánosított kommunikációs médium és bináris kód –, illetve a politikai 

rendszer ezek segítségével létrejövő zártságát fogom megvizsgálni.  

 

7.1.1 A politika funkciója 

 

Jóllehet politikáról mint funkcionális részrendszerről csak a modern társadalomban 

beszélhetünk, meglehetősen implauzibilis lenne az az állítás, miszerint a modernitást 

megelőzően nem létezett semmi, amit politikának nevezhetnénk. Meg kell tehát 

különböztetnünk a politika két értelmét: egyrészt a politikát mint funkcionális 

részrendszert, másrészt pedig a politikát mint sajátos problémák, feladatok megoldását.3 

Ez utóbbi értelemben minden társadalomban beszélhetünk politikáról, önálló politikai 

részrendszer azonban csak az újkori társadalomban alakult ki.   

A modern társadalom újdonsága a korábbi társadalomtípusokhoz képest nem 

abban áll, hogy új feladatok, funkciók jöttek létre, hanem abban, hogy e funkciók 

ellátására önálló részrendszerek különültek el, és ez jelenti a társadalom elsődleges 

differenciálódási formáját. A politika funkcióját tehát olyan feladatnak kell tekintenünk, 

amellyel már a korábbi társadalmaknak is szembe kellett nézniük. 

Ezt a funkciót Luhmann a mindenki számára kötelező érvényű döntések 

meghozatalában látja.4 E definícióval Luhmann elhatárolódik ugyan néhány más 

elképzeléstől – például attól, miszerint a politika feladata a közjó biztosítása lenne5 –, 

mindazonáltal e meghatározás nem olyan gyökeresen új a szociológia vagy a 

politikatudomány történetében, ahogy azt Luhmann egyéb fogalmai esetében már 

megszokhattuk.6 

 

 

 
                                                 

3 E kettő szétválasztását Luhmann nem hangsúlyozza, de úgy vélem, elemzéseiből kikövetkeztethető. 
Látni fogjuk például, hogy a politika médiumáról, vagyis a hatalomról is beszél Luhmann a 
funkcionálisan differenciált társadalmat megelőzően is. 
4 Lásd például Luhmann 2002a. 84., 2005a4. 200. 
5 Lásd például Luhmann 2002a. 83. 
6 Ezt a meghatározást Luhmann előtt például már David Easton és Talcott Parsons is alkalmazta (lásd 
Hellmann 2005. 23.). 
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7.1.2 Hatalom 

 

A politika funkciója, vagyis a mindenki számára kötelező érvényű döntések 

meghozatala elválaszthatatlan a hatalom problematikájától, hiszen a döntések kötelező 

érvényének biztosításához hatalom szükséges. Luhmann elméletében a hatalom egyike 

a szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumoknak. Azzal, hogy a hatalmat 

kommunikációs médiumnak tekinti, Luhmann szakít a hatalomra vonatkozó 

antropocentrikus elképzelésekkel. A hatalom szerinte nem értelmezhető az emberek 

tulajdonságaként, vagy a viselkedésre vonatkozó kauzalitásként, hanem csak 

kommunikációként, vagyis szociális jelenségként. Más szavakkal a hatalom csak akkor 

jön létre, ha az érintettek viselkedésüket egy olyan kód alapján alakítják, amely kód a 

szituációt hatalmi szituációként határozza meg.7 

A hatalom Luhmann értelmezésében egy általánosabb kategóriának, a 

befolyásnak egyik alesete. A befolyás szintén a kommunikációhoz köthető fogalom, 

tehát itt is szociális jelenségről van szó, mely nem rendelhető hozzá egyetlen emberhez. 

Befolyás alatt Luhmann a másik viselkedésének a korlátozását érti.8 A befolyásnak 

számos formája lehetséges, melyekből Luhmann a három legjellegzetesebbet említi 

meg. Az első a bizonytalanság-abszorpció, amely abból adódik, hogy olyan nagy a 

rendszer szabadságfoka, hogy szükség van annak redukálására. Itt tulajdonképpen nem 

kötelezettségekről, hanem a lehetőségek egyfajta önkéntes korlátozásáról van szó. A 

második típus a pozitív szankció, ami a cserére jellemző, tehát a befolyásnak ez a fajtája 

a gazdaságban jelenik meg. A harmadik pedig a negatív szankció, s ebben az esetben 

beszélhetünk hatalomról.9 

A pozitív és a negatív szankció különbsége tehát egyúttal a politika és a 

gazdaság különbségét is jelenti. Luhmann azonban árnyalja a kétfajta szankció 

megkülönböztethetőségét, és azt mondja, hogy elvárásainktól függ, hogy valamit 

pozitív vagy negatív szankcióként értékelünk-e. Például azoknak a pozitív szankcióknak 

a megvonását, melyek beépültek elvárásainkba, negatív szankciókként élhetjük meg, s 

fordítva, a rendszeres negatív szankciók elmaradása pozitív szankciónak tűnhet. Mindez 

nem jelenti a pozitív és a negatív szankciók közti különbség megszűnését. A 

gazdaságban végbemenő csere továbbra is pozitív szankcióként, a politikai hatalom 

                                                 
7 Lásd Luhmann 2005d4. 122. 
8 Lásd Luhmann 2002a. 39. 
9 Lásd Luhmann 2002a. 41-46. 
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pedig negatív szankcióként működik, csupán a megfigyelő számára folynak át 

egymásba.10  

A hatalom mint szimbolikusan általánosított kommunikációs médium Luhmann 

szerint azt jelenti, hogy ego a döntési szituációban premisszaként kezeli alter döntését,11 

vagyis alter döntése leszűkíti ego lehetőségeinek körét. A médium/forma, vagyis a lazán 

és szorosan kapcsolt elemek elméletével kifejezve pedig a lazán kapcsolt elemek azon 

alternatívákat jelölik, ahogyan ego dönthetett volna, a forma pedig a megvalósult 

lehetőséget.12  

A hatalmat mint negatív szankciók kilátásba helyezését többek között az 

különbözteti meg a pozitív szankcióktól, hogy míg ez utóbbiaknak mindenképpen 

teljesülniük kell – egy csere alkalmával hozzá kell jutnom az ellenértékhez –, addig a 

negatív szankciók esetében inkább ennek az ellenkezője igaz. Éppen akkor nem érjük el 

azt, amit a hatalom segítségével el szeretnénk érni, ha foganatosítanunk kell a negatív 

szankciókat. A hatalom a negatív szankciók elkerülésére épül, vagyis az az alapja, hogy 

azokat ego és alter egyaránt el akarja kerülni.13  

Luhmann a következőképpen rekonstruálja a hatalom létrejöttét. Alter egy olyan 

tevékenységre akarja rávenni egót, melyet az önszántából nem tenne meg. Ekkor alter 

létrehoz egy olyan alternatívát, amely erőszak alkalmazását vagy egyéb negatív 

szankciót helyez kilátásba egóval szemben arra az esetre, ha az nem hajtja végre az alter 

által megkívánt tevékenységet. Ezt a megkonstruált alternatívát mind alter, mind pedig 

ego el akarja kerülni, tehát alter számára is preferáltabb nem alkalmazni a negatív 

szankciót, mint alkalmazni. Ugyanakkor a negatív szankció alkalmazása alter számára 

kevésbé kellemetlen, mint egónak. A hatalom mint kommunikációs médium 

működésének feltételét Luhmann tehát abban jelöli meg, hogy a negatív szankció 

alkalmazását mint alternatívát mindkét fél ismeri, és azt mindkettő el akarja kerülni.14 

Ezért azt mondhatjuk, hogy a hatalom alapja egy fikció, egy nem realizált második 

realitás.15  

Mivel a hatalom alapja fikció, tehát valami nem jelenlévő, nem 

megtapasztalható dolog, fontos hangsúlyt kapnak a szimbólumok. A hatalom birtokosa 

                                                 
10 Lásd Luhmann 2002a. 50-51., 2005d4. 124-125. 
11 Lásd Luhmann 2005a4. 205. 
12 Lásd Luhmann 2002a. 34. 
13 Lásd Luhmann 2002a. 46-47. 
14 Luhmannál tehát nem létezik olyan, hogy látens, rejtett vagy az érintettek számára átláthatatlan 
hatalom, lásd Bender 1998. 12. 
15 Lásd Luhmann 2002a. 47. 
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a jelen nem lévőt szimbólumok segítségével próbálja helyettesíteni, jelenlévővé tenni. 

Például a rendőrségnek vagy a hadseregnek egyenruhák és egyéb szimbólumok 

segítségével is mutatnia kell, hogy rendelkezik a negatív szankciók bevetésének 

opciójával.16 

Azzal együtt, hogy a hatalmat tartja a politika legfontosabb eszközének, 

Luhmann nem állítja, hogy a politika kizárólag ennek az egy eszköznek a segítségével 

töltené be funkcióját, vagyis a mindenki számára kötelező érvényű döntések 

meghozatalát. A karizmát és a konszenzust nevezi meg további olyan lehetőségekként, 

melyek segíthetnek biztosítani a politika cselekvőképességét.17 Másutt ugyanakkor azt 

mondja, hogy a hatalom nem csupán egyike ama dolgoknak, melyek a politika 

működőképességét biztosítják, hanem a politika kvintesszenciája, s a politika egyéb 

befolyásolási formái is azért nevezhetők politikainak, mert valamilyen módon a 

hatalmon alapulnak. A döntéshozatal során törekedhetünk ugyan konszenzusra és az 

érintettek bevonására, azonban ennek csak annyiban van politikai relevanciája, 

amennyiben a döntéshozatal feltételeit biztosítani tudjuk, az eredményt pedig képesek 

vagyunk végigvinni, tehát amennyiben rendelkezünk hatalommal.18  

 

7.1.3 A politikai rendszer elkülönülése 

 

Ebben a fejezetben először röviden kitérünk arra, hogy Luhmann szerint miképp 

oldották meg a politikai feladatokat a premodern társadalmakban, majd pedig azt 

vizsgáljuk meg, hogy a modern társadalom kialakulása milyen változásokat hozott a 

politikát illetően, és mit jelent az önálló politikai rendszer létrejötte. 

Ha a társadalmak evolúcióját a politika szemszögéből vizsgáljuk, akkor a 

politikai hatalom folyamatosan növekvő centralizációja lesz a jellemző. Már a 

szegmentált társadalmakban is felmerültek olyan konfliktushelyzetek vagy problémák – 

mint például a családok közti viszályok vagy bizonyos javak elosztása –, illetve olyan 

szervezési feladatok – például külső ellenség ellen folytatott háborúk –, melyek 

megkövetelték a politikai döntést. Igen hamar kialakult tehát a politikai funkció, a 

szegmentált társadalmakban ezt többnyire a törzsfők töltötték be. Ez azonban a politikai 

                                                 
16 Lásd Luhmann 2002a. 47-48. 
17 Lásd Luhmann 2002a. 51-54. Luhmann ugyanakkor elveti azt a felfogást, amely a konszenzust teszi 
meg a hatalom alapjának. 
18 Lásd Luhmann 2002a. 75-76. 
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hatalom centralizációjának még igen kezdetleges formáját jelentette. Például kényszert 

ekkor még csak a legközelebbi rokonok alkalmazhattak, és ez többnyire csak a 

családból való száműzést jelentette.19 

A rétegzett társadalmakban tovább folytatódott a politika centralizációja, hiszen 

létrejön egy felső réteg, ahol a politikai hatalom összpontosult. Ugyanakkor még itt sem 

beszélhetünk önálló politikai részrendszerről, mivel annak kialakulásához az szükséges, 

hogy minden politikai funkció ellátásáért kizárólag ez a részrendszer legyen felelős. 

Nem elég tehát a szerepdifferenciálódás, vagy az egyes területekhez tartozó szemantika 

önállósodása, ha mindezzel nem jár együtt minden politikai funkció egy 

részrendszerben történő koncentrálódása. A rétegzett társadalomban ez még nem 

teljesült, mivel a politikai hatalom megoszlott különböző területek között. Beszélhetünk 

például a birodalom szintjén, a városok szintjén működő politikai rezsimekről, vagy 

akár az egyházhoz kapcsolódóan is, melyek egymáshoz való viszonya igen bonyolult 

volt.20 Mindazonáltal a rétegzett társadalom működése nagyon fontos szerepet játszott a 

politika mint funkcionális részrendszer kialakulásában, mivel tulajdonképpen ez a 

hierarchikus társadalomstruktúra tette lehetővé a hatalom koncentrálódását, a 

koncentráció pedig feltétele az elkülönülésnek. 

A politika mint önálló rendszer csak a funkcionálisan differenciált társadalomba 

való átmenet, tehát az egész társadalom struktúraváltása során jött létre. Ez azt 

jelentette, hogy ekkortól kizárólag a politikai részrendszer rendelkezett a hatalom 

médiuma felett. Az önálló politikai rendszer létrejöttében fontos szerepet játszott a 

szuverén államok kialakulása, mivel ezáltal létrejöttek azok a világosan 

megkülönböztethető területek, melyeken minden felmerülő politikai kérdésben egyazon 

politikai hatalom volt illetékes.21   

A rétegzettről a funkcionális differenciálódási formára való átmenetet a politika 

szempontjából Luhmann úgy jellemzi, mint a politikán belüli kettős differenciálódásról 

hármas differenciálódásra való átállás. A rétegzett társadalomban az alapvető 

orientációs séma az alá-fölérendeltség volt, s ez jelentette a kettős differenciálódást. 

Ennek megfelelően a politika is e kettős differencia szerint működött, mégpedig a 

parancs/engedelmesség séma szerint. A modern társadalomban ezt a sémát váltotta fel a 

hármas differenciálódás, ami alatt Luhmann a politika/adminisztráció/publikum hármast 

                                                 
19 Lásd Luhmann 2002a. 70-71. 
20 Lásd Luhmann 2002a. 77. 
21 Lásd Luhmann 2002a. 77. 
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érti. Az e fogalomhármas keretében használt „politika” Luhmann-nál az úgynevezett 

szűkebb értelemben vett politikát jelenti, úgymint a témák és a személyek kiválasztását, 

a nézetek ütköztetését, a konszenzus kialakítását, tulajdonképpen mindazon funkciókat, 

melyek a politikai pártokhoz köthetők.22 A kettős és a hármas differenciálódási forma 

közti legfontosabb különbség abban áll, hogy míg az előbbi hierarchikus hatalmi 

viszonyt takar, addig az utóbbi körköröset. A publikum a parlamenti választásokon 

keresztül befolyásolja a politikát, a politika prioritásokat határoz meg a közigazgatási 

döntések számára, a közigazgatás pedig mindenki számára kötelező érvényű döntéseket 

hoz, és betartatja azokat a publikummal. Ezt nevezi Luhmann a hatalom körforgásának. 

Ugyanakkor ez a hivatalos körforgás létrehoz egy ellenirányú, nem törvények útján 

szabályozott, informális körforgást is. A parlamenti választásokon tulajdonképpen már a 

politika által előzetesen szelektált programokból választhat csak a publikum, a 

közigazgatás döntési javaslatokat tár a politika elé a különböző bizottságokban, a 

publikum pedig különböző csoportosulásokon keresztül kifejezi érdekeit a közigazgatás 

felé.23  

A politikai rendszer önállósodásának és működésének feltétele, hogy 

egyértelműen eldönthető legyen, hol húzódnak a határai, vagyis melyik kommunikáció 

tartozik hozzá, és melyik nem. Az autopoiétikus rendszerek esetében magának a 

rendszernek kell az ehhez szükséges kritériumokat szolgáltatnia. Luhmann két dologgal 

igyekszik megválaszolni ezt a kérdést, az egyik a funkció, a másik pedig a bináris kód.24 

A politika funkciójáról már volt szó, a következőkben a kódot fogjuk megvizsgálni. 

 

7.1.4 A politika bináris kódja 

 

Némi nehézséggel szembesülünk, ha a politika bináris kódjára vagyunk kíváncsiak, 

ugyanis Luhmann-nál több ilyet is találhatunk. Nehézségek származhatnak egyrészt 

abból, hogy munkássága során Luhmann többször is korrigálta az erre vonatkozó 

elképzeléseit, másrészt pedig abból, hogy a politika esetében többfajta kódról, 

                                                 
22 A politika e szűkebb értelemben vett luhmanni definíciója nagyjából megfelel az angolszász 
politikatudományos irodalom polity-politics-policy hármas felosztásából annak, amit politics alatt szoktak 
érteni, vagyis a politikai aktorok közti konfliktusos folyamatnak (lásd például Bayer 1999. 21-25.). 
23 Lásd Luhmann 1990a. 46-51., 2005d7. 153-154. 
24 Lásd Luhmann 2002a. 81-82. 
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kódolásról beszélhetünk, találhatunk elsődleges és másodlagos kódot, illetve 

újrakódolást is.  

Némely funkcionális rendszer esetében meg kell különböztetnünk elsődleges és 

másodlagos kódokat, és ilyen a politikai rendszer is. A politika esetében az elsődleges 

kódot a hatalombirtoklás és a hatalomnak való alávetettség, vagy másképp a hatalom/ 

hatalomnélküliség differencia alkotja (Machtüberlegenheit/Machtunterlegenhetit, 

Macht/Ohnmacht). A kód preferenciakód, hiszen hatalommal rendelkezni preferáltabb, 

mint alávetettnek lenni.25  

A másodlagos kódok (Zweitkodierung) szerepe abban áll, hogy tovább szűkítsék 

a lehetőségeket, korlátozzák a kódok tetszőlegességét. Ezt úgy érik el, hogy az eredeti 

kód pozitív értékét megduplázzák egy újabb bináris kóddal.26 A politika esetében ez azt 

jelenti, hogy korlátozzák a hatalom önkényét. A hatalom birtoklását mint pozitív 

kódértéket a jogos/jogtalan duál kódolja újra, vagyis a hatalmat lehet jogosan vagy 

jogtalanul gyakorolni. Mivel a jogos/jogtalan a jogi rendszer kódja, ez a másodlagos 

kódolás a két rendszer egyfajta összefonódását, strukturális kapcsolatát jelenti.27 

A politika elsődleges kódjának, vagyis a hatalom/hatalomnélküliség duálnak az 

a hátránya, hogy túl elvont, s nem elég egyértelmű, hogy a konkrét szituációkban ki 

rendelkezik hatalommal. Ezért ki kell egészíteni egy szemléletesebb kóddal, melynek 

segítségével egyértelműen eldönthető, hogy ki a hatalom birtokosa. Ezt a funkciót tölti 

be a hivatallal rendelkező és a hivatalnak alávetett közti differencia, melyet jelölhetünk 

a kormányzat/nép dichotómiával is. A hivatal a hatalom egyik konkrét megjelenési 

formája, melynek az az előnye, hogy lehetővé teszi a hatalom békés megjelenítését, és 

nincs szükség az erő demonstrálására.28  

A hatalom másodlagos kódolásától megkülönböztetendő annak újrakódolása 

(Recodierung). Ezt a fogalmat Luhmann a – későbbiekben még részletesebben is 

                                                 
25 Lásd Luhmann 2002a. 88. 
26 Lásd Luhmann 1999a. 367. 
27 Lásd Luhmann 1975. 34., Luhmann 1999a. 367. Másutt ugyanakkor más kontextusban kerül elő a 
politika és jog kódjának összefonódása. Luhmann ugyanis megjegyzi, hogy a rétegzett társadalomban, ha 
beszélhetünk egyáltalán olyanról, hogy politikai kód, akkor ezt a funkciót a jog töltötte be, vagyis a 
politika és a jog még nem vált el egymástól. Továbbá a jognak valamilyen vallási vagy természetjogi 
alapja volt, így a politikát is ilyen vallási-morális alapon ítélték meg. Ez a modernitásban megváltozott, 
ami egyfelől a jog pozitívvá, másrészt pedig a politika autonómmá válását jelentette (lásd Luhmann 
2005c6. 312.). A politikának és a jognak a rétegzett társadalomban megfigyelhető összefonódása nyilván 
nem azonos a politikának a jog általi másodlagos kódolásával. Míg az előbbi esetben a két rendszer nem 
vált el egymástól – s így tulajdonképpen bináris kódokról sem beszélhetnénk (lásd Bußhoff 1976. 341.) – 
addig az utóbbi esetben két autonóm részrendszer összekapcsolódásáról van szó.  
28 Lásd Luhmann 2002a. 91. 
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tárgyalandó – demokratikus hatalomgyakorlás kialakulásával hozza összefüggésbe. A 

hatalom újrakódolása azt jelenti, hogy a hatalom/hatalomnélküliség kódot a 

kormányzat/ellenzék duál váltja fel. E bináris kód szintén preferenciakód, hiszen 

kormányon lenni preferáltabb, mint ellenzékben maradni. Ugyanakkor lényeges 

különbség az eredeti kódhoz képest, hogy biztosítja a kód negatív oldalának állandó 

jelenlétét. Amíg ugyanis a hatalom/hatalomnélküliség kód egyfajta statikusságot 

jelentett, illetve a hatalommal nem rendelkezők kirekesztését a politikából, addig a 

kormányzat/ellenzék kód az ellenzéknek a politikai döntéshozatalban való állandó 

jelenlétét biztosítja, illetve megkönnyíti az ellentétes kódra történő átmenetet, vagyis 

azt, hogy az ellenzék kormányra kerüljön. A kormányzat/ellenzék kód megjelenése 

tehát a demokratikus kormányzás kialakulásának a szemantikai tükröződése.29 Luhmann 

szerint tehát csak az a kommunikáció tekinthető politikainak, amelyik ezt a kódot 

használja. Ha esetleg egy politikai erő mégsem eszerint a kód szerint alakítja 

tevékenységét – mint ahogy például kormányra kerülésükig a Zöld Párt 

Németországban – akkor az a modern politika működési feltételeivel ellentétesen 

cselekszik, és csak nehézségeket okoz a rendszernek.30 

Amikor Luhmann a politikai rendszert mint funkcionális részrendszert írja le, 

akkor tehát a bináris kód szerepét a kormányzat/ellenzék kód tölti be. Ez azt jelenti, 

hogy a politikai szereplők mindig arra való tekintettel hozzák meg döntéseiket, vagy 

másképp fogalmazva az a kommunikáció számít politikainak, amely segítheti a 

kormányzati pozíció megtartását, illetve megszerzését.31 A kódok tárgyalásakor 

láthattuk, hogy azoktól elválaszthatatlanok a programok.32 A politika esetében Luhmann 

viszonylag keveset foglalkozik a programok kérdésével, azok alatt a megszokott 

értelemben vett politikai programok értendők.33 

A bináris kódok sorában meg kell még említeni a progresszív/konzervatív kódot, 

melyet korai írásaiban Luhmann még a politika bináris kódjaként tárgyalt.34 E kóddal 

elsősorban az volt a probléma, hogy tartalmi volt, szemben a többi részrendszer pusztán 

formális kódjával.35 Luhmann későbbi munkáiban elismeri ugyan e kód, illetve az 

                                                 
29 Lásd Luhmann 2002a. 96-100. 
30 Lásd Luhmann 1990b. 171. 
31 Lásd Luhmann 2002a. 100. 
32 Lásd az 5.5.3 fejezetben. 
33 Lásd Karácsony 2000. 96. 
34 Lásd Luhmann 1975. 57., 2005c6. 314. 
35 Lásd Pokol 2003. 60. 
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általánosabb formára hozott bal/jobb séma fontosságát a politika leírásában, azonban azt 

már nem tekinti a politika bináris kódjának.36 

 

7.2 Állam 

 

Miután áttekintettük, hogy miképp konkretizálhatók a luhmanni rendszerelmélet 

legfontosabb fogalmai a politikára vonatkozóan, térjünk most át a klasszikusnak 

számító politikatudományos témák tárgyalására, azok közül is elsőként az állam 

kérdésére.  

Amikor politikáról beszélünk, akkor – legalábbis a modern társadalom esetében 

– szinte automatikusan előkerül az állam fogalma. A két fogalom jóformán összenőtt, 

politikai alatt általában valami olyasmit értünk, ami az államra vonatkozik. Ezzel együtt 

korántsem világos, hogy mit is értsünk állam alatt. Luhmann nem találja kielégítőnek a 

szakirodalomban fellelhető válaszokat, melyek többnyire az államalkotó népre, az állam 

területére és az államhatalomra hivatkoznak37 anélkül, hogy ezek egységére, s ezáltal az 

állam mibenlétére rákérdeznének.38 Úgy véli, hogy rendszerelmélete segítségével 

némileg tisztább képet kaphatunk az államról, illetve annak a politikához való 

viszonyáról. Munkássága során azonban megfigyelhető némi ingadozás az állam 

mibenlétét illetően,39 ezért érdemes az államra vonatkozó fejtegetéseit két szakaszban 

tárgyalni. Először a munkássága derekán, a 80-as években írt műveit, másodszor pedig a 

politikáról szóló posztumusz összegző munkáját.  

A 80-as években a két kulcsfogalom, politika és állam különbségét és viszonyát 

Luhmann a rendszer és a rendszer önleírása közti különbség segítségével kívánta 

tisztázni. Ezek szerint az állam nem más, mint a politikai rendszer önleírásának egyik 

formája.  

Érdemes ehelyütt összegezni Luhmann néhány fontos megállapítását a rendszer 

és annak önleírása között fennálló kapcsolatról. Először is társadalmi rendszerek 

önleírása és önmegfigyelése alatt Luhmann nem pszichikai rendszerek – még kevésbé 

emberek – leírásait és megfigyeléseit érti.40 Jelen esetben kommunikációs műveletek 

                                                 
36 Lásd Luhmann 2002a. 94-96. 
37 Klaus von Beyme szerint is e három tényezővel határozzák meg rendszerint az államot, de ugyanakkor 
arra is rámutat, hogy ezek nem problémamentesek, lásd Beyme 1992. 128-129.  
38 Lásd Luhmann 2005d2. 80-81. 
39 Lásd Beyme 2002. 135.,  Lange 2002. 183-185., Nassehi 2002. 244.  
40 A megfigyelés fogalmának ezen általánosított használatáról a 3.2 fejezetben volt szó.  
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végzik az önmegfigyelést és az önleírást, a politikai rendszer esetében tehát a politikai 

kommunikáció önleírásáról van szó. Másodszor az önleírás sohasem lehet teljesen 

adekvát, egy rendszer sohasem képes saját magát teljes egészében megfigyelni vagy 

leírni, mivel mindig rendelkezik egy vakfolttal.41 Létezik egy további érv is amellett, 

hogy az önleírás nem terjedhet ki az adott rendszer minden aspektusára. Szemben 

ugyanis az önmegfigyeléssel, amely csupán egyszeri esemény, az önleírás későbbi 

kommunikációk számára felhasználható szövegek készítését jelenti. A különböző 

szituációkban való újrafelhasználhatóság általánosítást, tehát egyszerűsítést, 

komplexitásredukciót és szelekciót feltételez. Az önleírás eredményeképp tehát mindig 

a rendszer egy redukált formája jelenik meg, s nem pedig a rendszer úgy, ahogy van.42 

Abból, hogy az önleírás redukció és szelekció útján megy végbe, az is 

következik, hogy nem létezik egyetlen kizárólagos önleírás, hiszen a szelekcióra több 

lehetőség is kínálkozik. Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy az önleírás teljesen 

tetszőleges lenne. Az önleírás ugyanis meghatározott funkciót tölt be az adott rendszer, 

jelen esetben a politikai rendszer működésében azáltal, hogy orientálja a 

kommunikációt, például segíti a műveletek kapcsolódását.43 A rendszer működése tehát 

korlátozza a lehetséges önleírások körét, vagyis bizonyos követelményeket támaszt 

azokkal szemben. 

A 80-as években tehát Luhmann az állam fogalma alatt nem valamiféle 

közvetlenül hozzáférhető tényállást, nem emberek egy csoportját, intézmények 

összességét vagy hasonlókat értett. Az állam nem több, mint szemantikai képződmény, 

s mint ilyen, nem rögzített, hanem változtatható.44 A változtathatóság azonban 

Luhmann-nál korántsem jelent tetszőlegességet, az állam mint a politikai rendszer 

önleírása nélkülözhetetlen feladatot töltött és tölt be az újkori társadalmak 

működésében. Az állam mint szemantikai formula legfontosabb funkciója az, hogy a 

politikai rendszer önleírásaként segít elválasztani a politikát a társadalom egyéb 

szféráitól. Ez oly módon történik, hogy a politikai kommunikációt az államhoz rendelik, 

az állam tehát egyfajta címzett.45 Nem véletlen tehát, hogy állam és politika egymáshoz 

                                                 
41 Lásd Luhmann 2002a. 321. 
42 Lásd Luhmann 2002a. 320., 2005d2. 80. 
43 Lásd Luhmann 2005d2. 79-80. 
44 Lásd Lange 2003. 188. 
45 A 18. századtól ez elsősorban mint állam és társadalom megkülönböztetése jelent meg a 
szemantikában, ami alatt a politika és a gazdaság elkülönülését értették, lásd Luhmann 2005d1. 70. 
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oly közel álló fogalmak, jóllehet korántsem azonosak. Luhmann megfogalmazásában a 

politika, ha nem is azonos az állammal, de mindig az államra vonatkozik.46 

Posztumusz napvilágot látott Die Politik der Gesellschaft című munkájában 

Luhmann némileg módosítja az államról alkotott elképzelését. Nem veti el ugyan azt az 

elgondolást, miszerint az állam a politikai rendszer önleírása, azonban ez csupán egyike 

az állam lehetséges értelmezéseinek. Luhmann négy lehetséges alternatívát ismertet az 

állam mibenlétére vonatkozóan. Először is tekinthetjük az államot a történelem során 

korábban bevezetett és átöröklött terminológiának, melynek egyetlen létjogosultsága 

történelmileg bevált használata. Másodszor meghatározhatjuk az államot úgy, mint a 

legitim/illegitim erőszak megkülönböztetés preferált, tehát legitim oldala. A harmadik 

lehetőség az, ha az államot a világtársadalom szegmentált differenciálódásának 

eredményeként határozzuk meg. A negyedik pedig, ha az államot szervezetnek 

tekintjük.47  

Luhmann úgy véli, hogy ezen aspektusok egyikét sem lehet mellőzni, illetve 

azok nem zárják ki egymást. Egyfelől igyekszik kapcsolatot teremteni az önleírás, 

vagyis a szemantikai funkció, illetve a globális politikai rendszer szegmentált 

differenciálódása között. Azt mondja, hogy az állam fogalmának megalkotása, mely 

kommunikációs célokat szolgált – mégpedig azt, hogy biztosítsa a politikai rendszer 

azonosíthatóságát, vagyis a legitim erőszak megkülönböztethetőségét – a 

világtársadalom szintjén értelmezett politika rendszer alapján érthető meg. Az állam 

fogalma ugyanis kialakulása idején elsősorban nemzetközi kontextusban volt 

értelmezhető, vagyis egy adott terület feletti legitim államhatalom elismertetését 

jelentette a nemzetközi politika más szereplőivel szemben. Mindehhez hozzákapcsolja 

az állam szervezetként való meghatározását is. Úgy fogalmaz, hogy a 

világtársadalomban szükség van arra, hogy az állam kollektíve kommunikációképes 

legyen, ezt pedig csak egy szervezeten keresztül lehet biztosítani.48 Az állam tehát 

egyike a politikai szervezeteknek. Mindazonáltal mégsem csupán egy ezek közül, 

hanem bizonyos szempontból kitüntetett. A politikai rendszer funkcióját, vagyis a 

mindenki számára kötelező érvényű döntések meghozatalát nem lehetséges oly módon 

megvalósítani, hogy abban minden politikai szervezet egyaránt részt vegyen, hanem 

                                                 
46 Lásd Luhmann 2005d2. 81.  
47 Lásd Luhmann 2002a. 195-196. A két első megfogalmazás feleltethető meg az államnak a politikai 
rendszer önleírásaként való meghatározásának. 
48 Lásd Luhmann 2002a. 226. 
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bizonyos fokú koncentrációra van szükség. Az állam mint szervezet kitüntetettsége 

abban áll, hogy benne koncentrálódik e funkció ellátása. Luhmann ezt úgy fogalmazza 

meg, hogy a territoriális politikai rendszer a centrum/periféria séma szerint 

differenciálódik, ahol az állam jelenti a centrumot, a többi politikai szervezet pedig a 

perifériát. E leírásban valójában az állam kétfajta meghatározása is szerepel. Egyrészt a 

globális politikai rendszer szegmentált differenciálódásának eredményeképpen 

létrejönnek az államok mint területi egységek, másrészt pedig Luhmann ezek centrumát 

is államnak, mégpedig szervezetként felfogott államnak nevezi.49 Az első, tehát a 

territoriális értelemben vett állam lefedi egy adott terület politikai rendszerének egészét. 

Ugyanez azonban nem mondható el a szervezetként felfogott államról, mivel 

láthattuk,50 hogy egy szervezet sohasem terjedhet ki egy adott funkcionális 

részrendszer, jelen esetben a politika egészére. 

A politikai rendszerről tehát három differenciálódási forma is elmondható. Az 

elsődleges differenciálódási formája a funkcionális, vagyis a politika a világtársadalom 

funkcionális részrendszerét alkotja. Az ily módon felfogott politikai rendszer globális, 

amely másodlagos, szegmentált differenciálódási formája révén territoriális államokra 

tagolódik. Ezek a területi egységként felfogott államok pedig tovább differenciálódnak, 

mégpedig a centrum/periféria séma szerint, ahol is a centrumot az állam, a perifériát 

pedig az egyéb politikai szervezetek jelentik.51 

Láthatjuk tehát, hogy munkássága vége felé Luhmann nem kis mértékben 

módosította államról alkotott felfogását. A változás elsősorban abban áll, hogy a 

politikai rendszer önleírásaként értelmezett államfogalom kiegészül egyéb 

aspektusokkal, mint a globális politikai rendszer territoriális szegmense vagy mint 

centrális politikai szervezet. Luhmann feladja tehát azt, a politikai tradíció tükrében 

meglehetősen formabontónak számító meghatározást, amely az államot pusztán egy 

szemantikai formulára redukálja. Azzal, hogy visszaemeli az elméletébe a territoriális és 

a szervezeti aspektusokat, némileg visszatér a politikatudományban bevettnek számító 

elképzelésekhez.52 

 

                                                 
49 Lásd Luhmann 2002a. 243-244. 
50 Lásd az 5.5.3 fejezetben. 
51 Lásd Luhmann 2002a. 244. 
52 Lásd Lange 2002. 184-185. 
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7.3 Legitimitás 

 

A legitimitás53 kérdését Luhmann egyik legkorábbi könyvében, az 1969-ben megjelent 

Legitimation durch Verfahren című munkájában fejtette ki a legrészletesebben. E korai 

műből természetesen hiányoznak a luhmanni elméletbe később beépült kulcsfogalmak 

és elgondolások. Tekintettel a témának a politikatudományos szakirodalomban betöltött 

központi jelentőségére, illetve arra, hogy Luhmann e kérdésben kifejtett nézetei 

meglehetősen heves visszhangot váltottak ki, joggal várhatnánk, hogy munkássága 

második szakaszában az új fogalmi és teoretikus keret segítségével újra feldolgozza azt 

még akkor is, ha lényegi mondanivalója időközben nem változott.54 Ez azonban nem 

történt meg, nemhogy könyvet, de még önálló tanulmányt sem szentelt e témának, s a 

Politik der Gesellschaft-ban is csak elvétve találkozhatunk a legitimitás kérdésével.55 

Így tehát Luhmann legitimitás-elméletét e korai könyve alapján rekonstruálom. 

A legitimitás kérdése remekül szemlélteti, hogy mit is ért Luhmann szociológiai 

felvilágosodás alatt, vagyis azon, hogy a felvilágosodásnak a modern társadalom 

működéséről alkotott emberközpontú fogalmait és elképzeléseit a szociológia 

segítségével kell újraértelmeznünk. A legitimitás kérdése a hatvanas-hetvenes években 

a jóléti állammal kapcsolatban került előtérbe Németországban. Mind a bal-, mind pedig 

a jobboldal úgy vélte, hogy a jóléti állam aláássa saját legitimációs bázisát. E nézetek 

szerint a jóléti állammal szembeni legitimációs elvárások egy ördögi kört alkotnak, a 

közvélemény ugyanis egyre több és több szolgáltatást vár el az államtól. E kör nem 

folytatható a végtelenségig, előbb-utóbb kimerülnek a források, ami legitimációs 

válsághoz vezet.56 A két tábor javaslattal is szolgált e legitimációs probléma 

orvoslására. Némi leegyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy a baloldal az állampolgári 

részvétel megerősítésében, a deliberatív demokratikus mechanizmusok elterjesztésében 

látta a kiutat. A jobboldal pedig az össztársadalmi szinten érvényes értékekben vélte 

                                                 
53 A legitimitás és a legitimáció fogalmát rendszerint megkülönböztetik a szakirodalomban, az előbbin 
egy állapotot, míg az utóbbin annak létrejöttének folyamatát értve (lásd Bayer 1997. 17.). A továbbiakban 
igyekszem ezt az értelmezést követni. 
54 Ez történt például szervezetelmélete esetében, lásd Karácsony 2002a. 154. 
55 Az újrafeldolgozás hiányának oka talán az lehet, hogy munkássága utolsó éveiben halálos betegsége 
miatt Luhmann-nak igen átgondoltan kellett gazdálkodni idejével és energiájával, s ezért inkább a 
nyolcvanas-kilencvenes években divatos politikai témák felé fordult – mint például a jóléti állam, az 
ökológiai problémák vagy a tömegmédia –, s ezekről publikált önálló könyveket, nem pedig a legitimitás-
elméletről, mely a hatvanas-hetvenes években számított igazán diszkutált témának, míg a nyolcvanas 
évekre tulajdonképpen kifulladt (lásd Luhmann 2005d8. 159., 165.). 
56 Lásd Lange 2003. 71-72. 
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felfedezni a megoldást, vagyis abban, ha az állampolgárok azonos módon vélekednek a 

helyes életvezetésről és az erényekről.57  

Luhmann legitimitáselmélete szembehelyezkedik mindkét elképzelés 

alapfeltevéseivel. A bal- és jobboldali legitimitáselméletek ugyanis megegyeztek abban, 

hogy egy döntést akkor tekinthetünk legitimnek, ha az érintettek meg vannak győződve 

a döntés tartalmának helyességéről. A különbség köztük abban ált, hogy az egyik oldal 

ezt deliberáció és a részvétel erősítése, a másik pedig bizonyos értékek internalizálása 

útján kívánta elérni. Ezen elképzelésekben Luhmann egyaránt kifogásolja azt, hogy a 

meggyőződést vagy a konszenzust teszik meg a legitimitás alapjának, illetve azt, hogy a 

legitimitás kérdését a döntés tartalmára vonatkoztatják.  

Luhmann első és alapvető tézise a legitimitással kapcsolatban az, hogy a modern 

társadalomban az eljárások hivatottak biztosítani, hogy egy döntést legitimnek 

ismerjünk el, vagyis – ahogy azt vonatkozó művének címe is mutatja – a legitimitás az 

eljárás útján jön létre. Az eljárás fogalma természetesen korántsem ismeretlen a 

politikatudományos szakirodalomban, Luhmann azonban úgy véli, hogy az nincs kellő 

módon kidolgozva, s így azzal sem vagyunk tisztában, hogy milyen szerepet játszik a 

modern társadalom működésében. A legfontosabb hiányosságot abban látja, hogy az 

eljárást kizárólag jogi szempontból vizsgálják. Luhmann szerint ezt ki kell egészíteni 

szociológiai elemzésekkel is, vagy a normatív és az empirikus megközelítést egyszerre 

kell alkalmazni.58  

Luhmann szerint az eljárásra vonatkozó elméletek az eljárás lényegét általában 

abban látják, hogy olyan döntés szülessen, amely igazságos. A bírósági eljárásban 

derüljön fény az igazságra, a parlamenti választásokon a népakaratnak megfelelő 

eredmény szülessen. Szociológiai értelemben azonban igencsak kétséges, hogy ezen 

eljárások eredményeképp valóban igazságos döntés születik. Elsősorban a 

döntéskényszer következtében fellépő időkorlát az, ami kérdésessé teszi az igazság 

elérését. A normatív elemek nyilván nélkülözhetetlenek ezen eljárások tárgyalásánál, de 

önmagukban nem képesek számot adni arról, hogy miért is tartjuk legitimnek a 

megszületett döntéseket.59 

Ezt a hiányt igyekszik pótolni Luhmann az eljárás szociológiai aspektusának 

elemzésével. Az eljárások szociológiai jelentőségének megértéséhez a funkcionálisan 

                                                 
57 Lásd Lange 2003. 73-75. 
58 Lásd Luhmann 1983. 11-13. 
59 Lásd Luhmann 1983. 18-21. 
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differenciált társadalomra való átmenetből kell kiindulnunk. Luhmann szerint ez az 

átmenet új legitimációs problémákat vetett fel. A struktúraváltás a társadalom sokkal 

nagyobb komplexitását tette lehetővé, mint amely a rétegzett társadalomban 

elképzelhető volt. A komplexitásnövekedés a társadalom működésének minden területét 

érintette, így a meghozandó össztársadalmi döntéseket is, vagyis egyre több és egyre 

komplexebb kérdésben kellett mindenki számára kötelező érvényű döntéseket hozni. A 

funkcionálisan differenciált társadalomra való átmenet egyik lényegi vonása 

ugyanakkor az, hogy a vallási-morális világkép elveszítette az össztársadalmi rendet 

biztosító funkcióját, tehát a döntések elfogadtatásához sem szolgálhat többé 

legitimációs bázisként. Egyre több és komplexebb döntést kell tehát meghozni és 

elfogadtatni, miközben az elfogadás és az engedelmesség biztosítására immáron nem 

hivatkozhatunk a vallásra. Másképp fogalmazva egyre inkább szükség van a 

legitimitásra, miközben a legitimitást biztosító korábbi eszközök nem működnek.60  

E kihívás megoldását szolgálja az eljárás. Először vizsgáljuk meg, hogy mit ért 

Luhmann az eljárás fogalma alatt. Az eljárást szociális rendszerként határozza meg, 

méghozzá olyan speciális rendszerként, melynek célja egy egyszeri és kötelező érvényű 

döntés meghozatala, s fennállása e döntés meghozatalának időtartamára korlátozódik.61 

Eljárás alatt Luhmann a bírósági, a választási, a törvényhozási eljárást, illetve a 

közigazgatási döntéshozatalt érti. Mivel az eljárás szociális rendszer, lényegének 

megértéséhez idézzük fel a rendszerek néhány jellemzőjét. A rendszerek egyik 

legfontosabb funkcióját Luhmann a komplexitásredukcióban jelöli meg, mely a 

struktúraképződés segítségével valósul meg. A struktúrák szerepe az, hogy csökkentsék 

a lehetséges alternatívák számát oly módon, hogy egyébként kontingens lehetőségeket 

adottnak, szükségszerűnek tüntetnek fel. A struktúraképződés lehetővé teszi a kétszintű 

szelekciót. Az első szint a struktúraképződés, mivel maga a struktúra is szelekciós 

                                                 
60 Lásd Luhmann 1983. 29-31.  
61 Lásd Luhmann 1983. 40-41. Tekintettel arra, hogy Luhmann ekkor még „autopoiétikus fordulata” előtt 
állt, sőt a szociális rendszerek alapegységének ekkor még nem a kommunikációt, hanem a cselekvést 
tartotta, némi pontosítás szükséges az eljárás szociális rendszerként való definiálásához. Egyfelől 
természetes, hogy az eljárás alatt ekkor még cselekvési rendszert ért, jóllehet hangsúlyozza, hogy az 
eljárás nem tekinthető cselekvések meghatározott sorrendjének, ekkor ugyanis a rituáléval lenne azonos 
(Luhmann 1983. 38-39.). A másik kérdés, hogy amennyiben az eljárást szociális rendszerként definiáljuk, 
akkor az a szociális rendszerek mely csoportjába tartozik. A három típus – interakció, szervezet, 
társadalmi rendszer – közül az eljárást Luhmann az elsőbe, tehát az interakciós rendszerek közé sorolja, 
ugyanakkor amikor a bírósági eljárás tárgyalásáról áttér a választási és törvényhozási eljárás vizsgálatára, 
akkor hangsúlyozza, hogy az interakciós mikroszint mellett ki kell terjeszteni a vizsgálódásokat az 
átfogóbb társadalmi rendszerek szintjére is. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ebben az esetben az eljárást 
társadalmi rendszernek tekintené, hanem azt, hogy az eljárás funkciójának megértéséhez az 
össztársadalmi szintű folyamatok elemzése is szükséges (Lásd Luhmann 1983. 140.). 
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folyamatok eredménye. A szelekció második szintje pedig már e struktúrák 

segítségével, vagyis egy redukált komplexitásból kiindulva megy végbe, vagyis a 

második szelektivitás már szelektált szelektivitás.62 Az eljárások esetében a 

struktúraképződés, vagyis az első szelekciós szint azon jogi normák rögzítését jelenti, 

melyek szabályozzák az eljárások menetét. Ezek a jogi normák hozzávetőlegesen 

megfeleltethetők az alkotmánynak. A bírósági eljárás során például ilyen általános jogi 

norma a törvény előtti egyenlőség, a parlamenti választások esetében pedig az általános, 

egyenlő és titkos választójog. A második szelekciós szint, vagyis maga az eljárás 

lefolytatása során ezeket a jogi normákat – melyek amúgy maguk is szelekciók 

eredményei, vagyis kontingensek – már nem kérdőjelezik meg, hanem adottként kezelik 

őket. Az eljárásra vonatkozó jogi normák, vagyis az első szelekciós szint behatárolja az 

eljárás lehetőségeit, de még ezzel együtt sem determinálja azt teljesen, hanem tered 

enged a második szelekció számára. Ugyanakkor annak köszönhetően, hogy az eljárás 

során már szelektált lehetőségekkel van dolgunk, biztosítva van az eljárás 

eredményessége, vagyis a döntés megszületése.63 A bírósági eljárásban mindenképpen 

kimondják a vádlott bűnösségét vagy ártatlanságát, egy képviselői helyet valamelyik 

jelölt biztosan megszerez. 

Az eljárásnak tehát két fontos jellemzője van. Egyfelől biztosított az 

eredményesség, vagyis döntés fog születni bármilyen komplex döntési szituációról 

legyen is szó. Másfelől pedig az embereknek nem a döntés eredményét illetően kell 

egyezségre jutniuk, hanem csupán az eljárást szabályozó jogi normákra vonatkozóan. 

Ez utóbbiak, lévén sokkal általánosabbak, sokkal könnyebben tarthatnak igényt a 

helyeslésre. E két jellemző teszi alkalmassá az eljárást arra, hogy megoldja a fentebb 

említett legitimációs kihívást. A kihívás egyfelől abban állt, hogy igen sok és komplex 

döntést kell meghozni. Ezt az eljárás szükségszerű eredményessége biztosítja. A kihívás 

másik része pedig arra vonatkozott, hogy nincsenek meg a társadalomban a legitimitást 

biztosító eszközök. Ezt az eljárás oly módon oldja meg, hogy a konszenzusigényt 

nagyon általános szintre emeli, ahol sokkal több esély van az érintettek egyetértésére. 

Nyilván minden társadalomban vannak olyanok, akik elutasítják ezeket az általános 

normákat is, vagyis nem ismerik el a bíróság illetékességét, vagy úgy vélik, nem 

általános választások útján kellene kijelölni az ország vezetőit. Ezzel együtt ezen 

                                                 
62 Lásd Luhmann 1983. 41-42. Luhmann ekkor még nem használja a művelet fogalmát, egyébként e 
második szelekció a műveletekhez lenne rendelhető. 
63 Lásd Luhmann 1983. 40.  
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eljárások a modern társadalomban normalitásnak számítanak, és elutasításuk csak 

marginális. S e széleskörű elfogadottságuk pontosan általánosságuknak köszönhető, 

annak, hogy csak általános jogi normákban kell megegyezni, nem pedig konkrét 

döntésekben. 

Mindennek az a legfontosabb hozadéka a legitimitáselméletre nézve, hogy a 

legitimitás kérdése nem a döntés tartalmára, hanem a döntési eljárásra vonatkozóan 

merül fel. A döntést nem tartalma, hanem meghozatalának módja, vagyis az eljárás 

miatt fogadjuk el. Luhmann szerint tehát a legitimitás „általános hajlandóság arra, hogy 

tartalmilag még meghatározatlan döntéseket bizonyos toleranciahatárokon belül 

elfogadjunk.”64  

Felmerülhet a kérdés, hogy miért tekintsük legitimnek az eljárást, vagyis minek 

köszönhető a rá vonatkozó széleskörű konszenzus. Nem kell-e épp a Luhmann által 

elvetett meggyőződést segítségül hívnunk ennek magyarázatához? Luhmann válasza 

nemleges. Az eljárást nem azért ismerjük el legitimnek, mert meg vagyunk győződve 

helyességéről, hanem egy tanulási folyamatnak köszönhetően. Az eljárások egy olyan 

szociális klímának köszönhetik legitimitásukat, amely magától értetődőként 

intézményesíti azokat.65 Úgy is fogalmazhatunk, hogy Luhmann szerint a fennálló 

rendszert azért tekintjük legitimnek, mert az működik, sőt a „legitimnek tekintjük” alatt 

nem is tudatos mérlegelést, mint inkább reflektálatlan normakövetést értve. Abból, hogy 

az eljárás legitimitását annak intézményesült működése biztosítja, az is következik, 

hogy már a puszta részvétel is megerősíti azt, vagyis nem csupán a győztes, hanem a 

választások vagy a bírósági tárgyalás vesztese is hozzájárul az eljárás legitimitásához.66  

A következőkben megvizsgálom Luhmann legitimitás-koncepciójának a 

legitimitásról alkotott klasszikus elképzelésektől való néhány további eltérését. Az 

egyik ilyen eltérés abban áll, hogy Luhmann szakít a klasszikus legitimitáselméletek 

azon elképzelésével, miszerint a legitimitás meggyőződéshez vagy közös értékekhez 

kötődik. Szerinte ugyanis túlzottan instabillá válna az a legitimitás, amely megkövetelné 

az érintettektől a konszenzust a döntés alapelvei, premisszái tekintetében. Mivel 

Luhmann a legitimáció kérdését a döntés meghozatalának folyamatához köti, nincs 

szükség arra, hogy az emberek helyeseljék a döntés premisszáit. A premisszákra 

                                                 
64 Luhmann 1983. 28. 
65 Lásd Luhmann 1983. 34. 
66 Lásd Luhmann 1983. 114. 
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vonatkozó egyetértés – tehát a közös racionálitás vagy a közös értékek – egyébként sem 

biztosítanák magának a döntésnek az elfogadását.67 

Luhmann legitimitás-fogalmának következő jellemzője, hogy a legitimitás 

megszületésében fontos szerepet tulajdonít az eljárás kettős karakterének vagy kettős 

aspektusának. Erre a kettős karakterre azért van szükség, mert az eljárás útján történő 

legitimáció kettős problémát kell, hogy megoldjon. Egyfelől komplex döntéseket kell 

meghozni, melyekbe nem lehet mindenkit bevonni, másfelől pedig ezeket a döntéseket 

el kell fogadtatni, minek során nem lehet közös értékekre hivatkozni. Az eljárás e kettős 

karakterét Luhmann több fogalompárral is leírja. E kettősséget egyfelől jellemezhetjük 

az operatív és a szimbolikus szint elválásával.68 Az operatív szintet a döntések tényleges 

meghozatala jelenti, a szimbolikusat pedig az eljárások normatív leírása, mint például a 

parlamenti választások olyan jellemzése, hogy ezáltal a népuralom elve érvényesül. A 

kettő nyilvánvalóan nem esik egybe, mert nem a nép kormányoz. E kettős karakter 

megjelölésére Luhmann használja a Herstellung és Darstellung fogalompárt is, amely 

egyfelől a döntés tényleges meghozatala, másrészt pedig az ennek előadása, eljátszása 

közti különbséget fejezi ki.69 A törvényhozás példáján szemléltetve a parlamentnek két 

funkciót kell teljesítenie, egyfelől meg kell alkotnia a törvényeket, másrészt pedig a 

nyilvánosságot közérthető módon biztosítani kell arról, hogy a törvényhozás során 

olyan alternatívák küzdenek meg egymással, melyekre szavazataikat adták, vagy adnák 

a következő választások során. Nyilvánvaló, hogy a rendkívül komplex döntések nem 

az ülésteremben születnek meg, hanem különböző szakértői bizottságokban, különböző 

érdekegyeztetési folyamatok során, informális kapcsolatok segítségével, és egyéb, a 

döntés megszületését lehetővé tevő mechanizmusok révén. Az ilyenfajta döntési 

folyamat során felmerülő érvek túlnyomórészt érthetetlenek, s talán érdektelenek is a 

közvélemény szélesebb rétegei számára. A parlamenti ülés szerepe ezzel szemben az, 

hogy a politikusok a közvélemény számára is érthetően előadják érveiket, és 

ütköztessék azokat ellenfeleikével. Ezért fontos tehát megkülönböztetnünk a 

törvényhozás intézményének ezt a két aspektusát.70  

                                                 
67 Lásd Luhmann 1983. 31-32 
68 Lásd Luhmann 1983. 152. 
69 Lásd Luhmann 1983. 124., 195-196. A Herstellung/Darstellung differenciát e korai munkájában 
Luhmann még cselekvéselméleti alapon fogalmazta meg, azonban e fogalompár a kommunikációelméleti 
irányultságú politikatudományban is táptalajra lelt, lásd Japp-Kusche 2004. 515. 
70 Így a parlamentről tulajdonképpen kétféle értelemben is beszélhetünk: például Stefan Lange 
megfogalmazásában Arbeitsparlament és Redeparlament (Lange 2003. 127.), amit magyarra némi élccel 
a munkaparlament és dumaparlament fogalompárral adhatunk vissza. A két aspektus szétválása nem 
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A következő lehetőség az eljárás e kettős karakterének leírására a manifeszt és 

látens funkcióik megkülönböztetése. A választási eljárás manifeszt funkciói közé 

tartozik például az, hogy a választók kinyilváníthassák akaratukat. Ugyanakkor ez az 

eljárás látens funkciókat is ellát, úgymint annak biztosítása, hogy az emberek négy évig 

ne akarjanak beleszólni a politikába, s így mód nyíljon a hatékony döntéshozatalra.71  

E fogalompárok nagyon közel állnak egymáshoz, tulajdonképpen mindegyik az 

eljárás egyazon kettős karakterét írja le. Luhmann az eljárás e kettős aspektusának 

hangsúlyozásában látja saját elméletének többletértékét a legitimitás klasszikus 

elméleteihez képest. A két aspektusra tulajdonképpen tekinthetünk az eljárás jogi, 

normatív, illetve szociológiai, empirikus aspektusának megkülönböztetéseként is. A 

szimbolikus szint, a Darstellung és a manifeszt funkciók képezik a jogi vagy normatív 

aspektust, míg az operatív szint, a Herstellung és a látens funkciók a szociológiai vagy 

empirikus aspektust. Luhmann szerint a klasszikus legitimitáselméletek fő hibája, hogy 

nem különböztetik meg e két aspektust, minek következtében úgy tűnik, mintha a jogi 

vagy normatív értelmezés szociológiai, empirikus értelemben is igaz lenne. Az ilyen 

legitimitáselméletekből az következik például, hogy a demokráciában az uralom 

valóban a népé,72 s a választások eredményeként valóban a népakarat érvényesül.73 

Előfordult, hogy más elméletek is felismerték, hogy a két aspektus nem esik egybe, 

például észlelték a látens funkciók meglétét. Erre azonban azt a választ adták, hogy 

azokat manifesztté kell tenni, le kell őket leplezni.74 Ez Luhmann szerint elhibázott 

törekvés, mivel a funkció látenciájának is megvan a funkciója, vagyis ezek a látens 

funkciók épp azáltal teljesítik feladatukat, hogy észrevétlenek maradnak.75 A parlamenti 

választások például nem lennének képesek betölteni fentebb említett látens funkcióikat, 

ha az lenne a hivatalos álláspont, hogy azért menjünk el szavazni, hogy aztán a 

döntéshozók nyugodtan dolgozhassanak négy évig. 

                                                                                                                                               

minden eljárás esetében ugyanolyan mértékű. A bírósági eljárás során például a kettő nagyon közel áll 
egymáshoz, de azért itt is vannak olyan elemek, melyek a szimbolikus szintet és a szerepek eljátszását 
szolgálják, mint például az öltözékek. 
71 A látens és manifeszt funkciókat Luhmann nem a legitimitásról írt könyvében említi, de véleményem 
szerint ez a fogalompár szintén azt a kettős karaktert írja le, amiről itt szó van. Vö. Lange 2003. 124-125. 
A látens funkciókhoz lásd Luhmann 2005a3. 87-88. 
72 Lásd Luhmann 1983. 153. 
73 Lásd Luhmann 1983. 13-14. 
74 Úgy gondolom, e megállapítással jól jellemezhetjük a kritikai elmélet emancipatorikus törekvéseit. 
75 Lásd Luhmann 2005a3. 87-88. 
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A luhmanni legitimitáselmélet következő fontos jellemzője ez eljárások 

komplexitásredukáló funkciójának hangsúlyozása. Korábban láthattuk,76 hogy Luhmann 

e korai korszakában a rendszerek elsődleges funkcióját a komplexitás redukálásában 

látta, s mivel az eljárás szociális rendszer, ez esetben sincs ez másképp. A legitimációs 

eljárás esetében egyfelől azért van szükség a komplexitásredukcióra, hogy a 

társadalomban található rengeteg konfliktus vagy törésvonal ne, illetve csak valamiképp 

redukált formában kerüljön be a politikai döntéshozatalba, hiszen ha az összes 

véleményeltérés számára egyszerre kellene teret engedni, akkor lehetetlenné válna a 

döntéshozatal. Az eljárás redukálja ezeket a konfliktusokat, például a parlamenti 

választások során azok két vagy néhány alternatívában testesülnek meg.77  

A komplexitásredukció másik formája az eljárásokkal kapcsolatos szerepek 

önállósulása és más szerepektől való elválása. Az eljárásban ugyanis az ember nem 

teljes személyiségével vesz részt, hanem csak egy szerep mentén, mint például 

választópolgár, képviselő, vádlott, vádló és hasonlók. A szerepek szétválásának célja az 

eljárás hatékonyságának növelése. A döntéshozatal ugyanis átláthatatlanul komplexszé 

válna, ha abban az emberek egyéb társadalmi szerepeit is figyelembe kellene venni. A 

választási eljárás során például a választói szerep függetlenedik minden más szereptől, 

például a foglalkozással kapcsolatos vagy a családban betöltött szerepektől. Ezáltal a 

választónak nem szükséges koherenciára törekednie minden szerepe között, illetve a 

választáson hozott döntésének sem lesz következménye egyéb szerepeire nézve.78 A 

választói szerep más szerepektől való függetlenségét a választási eljárásra vonatkozó 

jogi normák, nevezetesen az általános, egyenlő és titkos választás elve hivatott 

biztosítani. Az általánosság és az egyenlőség elve értelmében nincs olyan szerepbeli 

eltérés, például rangdifferencia, amely alapján valaki nem, vagy nem azonos súllyal 

rendelkezne szavazati joggal. A titkosság pedig garantálja, hogy a szavazatnak ne 

legyen következménye az egyén egyéb szerepeire nézve.79 

Az eljárásról összegzésképpen elmondhatjuk, hogy Luhmann a következőkben 

látja annak legitimációs funkcióját:80  

                                                 
76 Lásd a 3.8 fejezetben. 
77 Lásd Luhmann 1983. 161. 
78 Lásd Luhmann 1983. 47-48. 
79 Lásd Luhmann 1983. 159-160. E három jogi norma luhmanni értelmezésén látható, hogy azok 
érvényességét Luhmann nem valamiféle filozófiai elvből, például az emberek egyenlőségéből vezeti le, 
hanem azt mondja, hogy azok azért jöttek létre és szilárdultak meg, mivel hozzájárulnak a társadalom 
komplexitásának biztosításához. Erről a 8.3 fejezetben még részletesebben lesz szó. 
80 Vö. Lange 2003. 128-131. 
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• Lehetővé teszi a döntések meghozatalát rendkívül komplex környezetben.  

• Az egyének az intézményesült eljárásokban való részvétel vagy annak külső 

megfigyelése81 révén internalizálják a társadalom stabilitásához szükséges 

normákat, s ezáltal elfogadják az eljárások eredményeképp megszülető döntéseket. 

• Levezeti az elégedetlenséget, amennyiben azt a bírósági kereset vagy a kormányt 

büntető szavazat irányába tereli. 

• Marginalizálja a normákkal való szembeszegülést, amennyiben az intézményesült 

eljárásokat elutasítók nem számíthatnak széleskörű társadalmi támogatásra. 

 

Mindezidáig arról volt szó, hogy a legitimitás pusztán az eljárásra vonatkozó jogi 

normák betartásából ered, amit úgy is kifejezhetünk, hogy Luhmann a legitimitást a 

legalitásból eredezteti.82 De valóban elegendőnek tartja Luhmann az eljárások betartását 

a legitimitás biztosításához? Vagy esetleg vannak a legitimitásnak egyéb feltételei is? A 

Legitimation durch Verfahren című könyvében utal arra, hogy vannak bizonyos 

feltételei annak, hogy az eljárás képes legyen az imént neki tulajdonított funkciókat 

ellátni. Ehhez ugyanis az kell, hogy a különböző társadalmi törésvonalak – mint például 

katolikusok és protestánsok, munkaadók és munkavállalók, feketék és fehérek – ne 

essenek egybe, hanem metsszék egymást. Ellenkező esetben ugyanis akár a 

polgárháború veszélye is fennállhat.83 A modern társadalmak rendkívüli komplexitása 

csökkenti ezen egybeesés valószínűségét, ugyanakkor elvileg nem zárhatjuk ki annak 

lehetőségét, hogy egy vagy néhány egybeeső törésvonal dominánssá váljon a 

társadalmon belül, aláásva ezzel a választási eljárás legitimitást biztosító funkcióját. 

Legitimation durch Verfahren című könyvében Luhmann megemlíti a legitimitás 

egy további feltételét is. Azt írja ugyanis, hogy a politikai rendszer iránti legitimitást 

megkönnyíti az össztársadalom iránti bizalom. A bizalom – melyet egy önálló 

munkájában tárgyalt84 – kulcsfontosságú társadalmi jelenség, ugyanis a másokba és a 

társadalmi rendszerek működésébe vetett bizalom nélkül aligha lennénk képesek 

bármiféle társadalmi cselekvésre. Leghétköznapibb tevékenységeink során is rengeteg 

elvárás teljesülésében bízunk, melyek azonban kontingensek, tehát nem szükségszerűen 

                                                 
81 A bírósági eljárás például nem csak az alperes és a felperes számára bír jelentőséggel, hanem a nem 
résztvevőkben is internalizálja az eljárás normáit (lásd Luhmann 1983. 122-123.). 
82 Lásd például Bayer 1997. 120-121. 
83 Lásd Luhmann 1983. 162. 
84 Luhmann 2000a. E mű ismertetéséhez lásd Pokol 2002. 
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következnek be.85 Nincs mód minden szituációban az összes alternatíva mérlegelésére, s 

ekkor előlegezzük meg a bizalmat. A bizalom a komplexitásredukció egy formája. 

Bízom abban, hogy teljesülnek elvárásaim, holott léteznek egyéb alternatívák is. Ha 

bízom az elvárásaim teljesülésében, akkor megnövekszik a cselekvési lehetőségek 

száma, mivel immáron kooperatív cselekvésekkel is számolhatok.86 Bizalmat nem csak 

személyek, hanem szociális rendszerek iránt is táplálhatunk. A szociális rendszerekben 

való bizalmat a premodern társadalmakban a vallás biztosította, míg a modernitásban ez 

elsősorban a szimbolikusan általánosított kommunikációs médiumokhoz kötődik. 

Például amikor a pénzt használjuk, akkor nem csak személyekre vonatkozik a 

bizalmunk, hanem a pénz mint médium megfelelő működésére is.87 A bizalom alapja a 

legitimitásnak, amennyiben bizalom nélkül nem beszélhetnénk szociális rendszerekről, 

melyek sorába maga az eljárás is tartozik. Mondhatjuk tehát azt, hogy az eljárások 

önmagukban nem képesek biztosítani a legitimitást,88 hanem ahhoz általános 

rendszerbizalom kell, de ez utóbbi nélkül igazából társadalomról sem beszélhetnénk.89 

Luhmann legitimitáselméletének e rekonstrukciója korai munkáin alapszik. A 

politikáról szóló posztumusz megjelent összegző művében megismétli az eljárások 

szerepének a legitimációs folyamatban való megkerülhetetlenségét,90 azonban immáron 

a téma részletes tárgyalása nélkül. 

 

7.4 Demokrácia 

 

Luhmann-nak a demokrácia fogalmával kapcsolatos álláspontja igen hasonló a 

legitimitás esetében ismertetettekhez. Ebben az esetben is úgy véli, hogy a demokráciát 

olyan normatív fogalmakkal igyekeznek leírni, melyek szociológiai értelemben nem 

állják meg helyüket. Így a demokrácia meghatározását Luhmann azzal kezdi, hogy mit 

nem jelent a demokrácia. Egyrészt a demokrácia nem a nép uralma, ahogy azt a szó 

jelentése sugallaná. Másrészt pedig a demokrácia nem olyan elv, amely szerint minden 

                                                 
85 Lásd Luhmann 2000a. 1. 
86 Lásd Luhmann 2000a. 27-28. 
87 Lásd Luhmann 2000a. 60-79. 
88 Manfred Kopp és Hans-Peter Müller Luhmann legitimációelméletét elemezve a bizalmon kívül az 
ideológiákat is olyan tényezőkként jelölik meg, melyek az eljárások mellett hozzájárulnak a legitimitás 
megteremtéséhez (lásd Kopp-Müller 1980. 96-98.). 
89 Későbbi munkáiban Luhmann nem tárgyalja a bizalom fogalmát. A kettős kontingencia már elemzett 
problémája (lásd a 4.4 fejezetben) tulajdonképpen tekinthető e kérdés egy másfajta felvetésének. 
90 Lásd Luhmann 2002a. 123-124. 
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döntésnek a részvételen kellene alapulnia.91 E meghatározások ugyanis nem felelnek 

meg a modern társadalom empirikus valóságának. 

E klasszikus meghatározásokkal szemben Luhmann szerint a demokrácia nem 

más, mint a politikai rendszer csúcsának megkettőződése kormányzatra és ellenzékre. 

Másképp kifejezve a demokrácia a politikai rendszer bináris kódolása a 

kormányzat/ellenzék differencia révén, ami a hatalom/hatalomnélküliség duál 

újrakódolását jelenti.92  

A politikai rendszer ezen újrakódolása a funkcionálisan differenciált 

társadalomba történő átmenet alapján magyarázható meg. A rétegzett társadalomban a 

politikai ellenzék léte elképzelhetetlen lett volna, hiszen ez a társadalmi rend nem 

engedte meg az eltérő véleményeket. A modernitásba való átmenettel azonban 

megszűnt ez a monopólium, nincs többé kitüntetett világértelmezés. Teret nyertek az 

eltérő vélemények, melyek a politika területén is utat kívántak törni, vagyis megjelent a 

versengés a politikai hatalomért. A politikai rendszer azonban csak akkor működőképes, 

ha valamelyik fél viszonylag tartós és stabil hatalommal rendelkezik, míg a másik ki 

van rekesztve abból. Ezt biztosította a politika eredeti kódolása, vagyis a hatalommal 

rendelkezők és a hatalomnak alávetettek megkülönböztetése. Ez a kód, mivel lehetővé 

tette a hatalom koncentrációját és megkülönböztethetőségét, segítette a politikai 

rendszer elkülönülését, ugyanakkor a hatalommal nem rendelkezőket teljesen 

kirekesztette a politikából. Ebben az esetben a hatalomgyakorlóktól eltérő állásponton 

lévők csak politikán kívüli eszközökhöz, például a lázadáshoz vagy az erőszakos 

hatalomátvételhez nyúlhattak. A konfliktusok tehát az egész társadalom stabilitását 

veszélyeztethették. Olyan megoldásra volt szükség, amely egyszerre enged teret a 

konfliktusoknak, és biztosítja a stabilitást. Ezt hivatott biztosítani a csúcs 

megkettőződése, vagyis a kormányzat és ellenzék megkülönböztetése. Ezáltal a 

konfliktus nem a politika és a politikán kívül rekedtek között áll fenn, hanem bekerül a 

politikai rendszerbe, mégpedig a parlamenti választások által szabályozott formában. A 

kormányzat/ellenzék kód legnagyobb vívmánya, hogy a hatalommal nem 

rendelkezőknek is hatalmat ad bizonyos értelemben, vagyis nem rekeszti ki azokat 

teljesen, miközben biztosítja a hatalomkoncentrációt és a kormányzás lehetőségét is. Ez 

az új kód tehát egyszerre aszimmetrikus és szimmetrikus. Aszimmetrikus, mert 

kormányon lenni preferenciát jelent, ugyanakkor szimmetrikus, mert nem csak a 
                                                 

91 Lásd Luhmann 2005d5. 132. 
92 Lásd Luhmann 2005d5. 132. 
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kormány, hanem az ellenzék állandó jelenlétét és a politikára való ráhatását is biztosítja. 

Kormánynak és ellenzéknek figyelnie és reagálnia kell egymásra, és a publikum is – 

mivel előbb vagy utóbb választania kell közülük – egyaránt figyelemmel kíséri 

mindkettőt. Az ellenzék nem tekinthető pusztán a hatalomnak alávetettnek, mivel 

lehetősége van arra, hogy a következő választáson a hatalom birtokába jusson.93  

A politikai rendszer e szimmetrikus vonása, vagyis az, hogy a hatalomnak 

alávetettek is figyelemre számíthatnak, Luhmann számára nem valamiféle 

egyenlőségeszme miatt bír különös jelentőséggel, hanem a társadalom komplexitásának 

fenntartása miatt. A döntések során ugyanis kénytelenek vagyunk valamelyik 

alternatívát kiválasztani, a többit pedig elvetni. A komplexitás megőrzése miatt azonban 

arra van szükség, hogy a kizárt lehetőségek is fennmaradjanak olyan formában, hogy 

később újra lehetséges döntési alternatívákként kezelhessük őket. A demokrácia 

pontosan ezt szolgálja, hiszen a választáson vesztes alternatíva a következő alkalommal 

újra megmérkőzhet, illetve egy alternatíva ellenzéki pozícióban is komoly orientációs 

tényező lehet a politikában.94  

Luhmann szerint tehát a politika újrakódolása a kormányzat/ellenzék differencia 

segítségével evolúciós vívmány, amely a rétegzett társadalom felbomlásával keletkező 

ama problémára jelentett megoldást, miszerint a modern társadalomban 

elkerülhetetlenek a véleményeltérések és a konfliktusok, miközben a hatalomgyakorlás 

stabilitását biztosítani kell egy rendkívül komplex környezetben. „Az erre alkalmas 

strukturális találmány kapta történelmi-véletlen okokból a demokrácia elnevezést.”95 

Luhmann tehát igen radikális módon újraértelmezi a demokrácia fogalmát, 

ugyanakkor az is igaz, hogy a szakirodalom őt megelőzően sem tekintette kielégítőnek a 

demokrácia olyan naiv meghatározásait, mint például a népuralom, vagy a mindenki 

részvételén alapuló döntéshozatal, s szinte minden elmélet e meghatározások 

pontosítására törekedett.96 A klasszikus vagy naiv demokráciaértelmezésre vonatkozó 

                                                 
93 Lásd Luhmann 2005d5. 132-134., Luhmann 2005d6. 146. 
94 Lásd Luhmann 1971a2. 40. A demokrácia fogalmának minden normatív elemtől való megtisztítását 
olyan komolyan veszi Luhmann, hogy azt még a többpártrendszertől is elválasztja. Véleménye szerint az 
egypártrendszer is nevezhető demokráciának, amennyiben az képes a komplexitás fenntartására az imént 
leírt módon. Egypártrendszerben az alulmaradt alternatívák megtartása, vagyis a versengés az 
egyeduralkodó párton belül elkülönült és egymással konkuráló frakciók, csoportok révén maradhat fenn. 
A párton belüli versengésnek kellő teret engedő egypártrendszer és a versengő többpártrendszer tehát 
egymás funkcionális ekvivalensei (lásd Luhmann 1971a2. 42-43.). 
95 Luhmann 2005d5. 134. 
96 Hans-Joachim Giegel is hangsúlyozza, hogy alig található olyan társadalomelmélet, amely ne kritizálná 
a demokrácia standardmodelljét. Luhmann pozíciójának sajátosságát ugyanakkor abban látja, hogy 
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kritikák közül a legélesebb talán Joseph A. Schumpeter nevéhez fűződik, aki szerint a 

demokrácia nem más, mint a döntések meghozatalának olyan intézményesített rendje, 

ahol a politikusok a választók szavazataiért versenyeznek.97 Már Schumpeter is a piaci 

versenyhez hasonlította a demokráciát, s ezt a gondolatot vitte tovább Anthony Downs, 

aki szerint a képviselőjelöltek versengése a választók szavazataiért hasonló ahhoz, 

ahogy a vállalatok versengenek a vásárlók kegyeiért, a politikai programok pedig a 

piacon kínált termékekhez hasonlatosak.98 

Elmondható tehát, hogy Luhmann-nak a demokrácia klasszikus felfogására 

vonatkozó éles bírálata korántsem újdonság a demokráciáról szóló szakirodalomban, sőt 

ezt akár általános trendnek is nevezhetnénk. Ugyanakkor bizonyos tekintetben mégis 

igaz, hogy Luhmann új elemekkel bővítette a demokrácia-vitát. A demokráciára 

vonatkozó klasszikus elgondolásokból és a fentebb említett kritikákból ugyanis egyaránt 

hiányzik a társadalom struktúrájára vonatkozó, tehát a szociológiai aspektus. A 

demokráciát minden esetben az emberek cselekedetei alapján igyekeztek 

megmagyarázni. A klasszikus elgondolás szerint a demokrácia a saját érdekeiket vagy 

akár a közjót szem előtt tartva szavazó emberek akaratának megtestesülését jelenti, az 

ezzel szemben kritikus elméletek szerint pedig az elitek vagy meghatározott 

érdekcsoportok küzdelmeként írható le. Luhmann mindkét megközelítést elveti. Nem 

csak a népuralomra vagy a döntésekben való részvételre vonatkozó elképzeléseket tartja 

túlontúl leegyszerűsítőnek, hanem az elitek vagy érdekcsoportok küzdelmére építő 

elgondolásokat is. A luhmanni elméletből lényegében hiányoznak az elitek vagy a 

társadalmat jelentősen befolyásolni képes csoportok.99 Demokráciafogalma tehát újabb 

példáját szolgáltatja klasszikus politikatudományos fogalmaink szociológiai elemekkel 

való újraalkotásának, vagyis a szociológiai felvilágosodás programjának. 

 

7.5 Nyilvánosság, közvélemény 

 

A nyilvánosság rendszerint fontos szerepet tölt be a modernitáselméletekben. Nincs ez 

másképp Luhmann esetében sem, azonban – a tőle már megszokott módon – a fogalom 

radikális újraértelmezését tartja szükségesnek. A következőkben először azt vizsgálom, 

                                                                                                                                               

számos esetben a kritikákat sem fogadja el, hanem sokkal alapvetőbb pontokon támadja a 
standardmodellt, így támadása sokszor a demokrácia kritikájára is vonatkozik (Giegel 2002. 196-200.). 
97 Lásd Neumann 1988. 61-66. 
98 Lásd Neumann 1998. 66-68. 
99 Lásd Wimmer 2003. 224-225., Luhmann 2005d7. 153. 
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hogy Luhmann szerint miben tévednek a nyilvánosságra vonatkozó elképzelések, majd 

pedig azt, hogy Luhmann ehelyett annak milyen új értelmezését javasolja.  

A társadalmi nyilvánosság szakirodalmában kétségkívül Jürgen Habermas 

elmélete a legismertebb, így amikor Luhmann a nyilvánosság vagy a közvélemény 

teoretikus értelmezését bírálja, akkor elsősorban Habermas szerepel kritikája 

célkeresztjében. Habermas nyilvánosság-koncepciója az 1961-ben megjelent A 

társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása című munkája révén vált híressé. Habermas 

e korai művében a modern kor társadalmi nyilvánosságát100 úgy írja le, mint 

származásuktól, társadalmi státusuktól független, egyenlő emberek gyülekezetét, akik 

nyilvánosan okoskodnak, vagyis egymás meggyőzésére törekszenek, minek során 

kizárólag érveket vehetnek igénybe, s nem támaszkodhatnak társadalmi 

rangkülönbségekre. E vitaköröknek Habermas kulcsszerepet tulajdonít a demokrácia 

kialakulásában és működésében, mivel ezek az emberek idővel igényt formálnak arra, 

hogy megvitathassák az őket érintő döntéseket.101 A nyilvánosság ezáltal közvetítő 

funkciót tölt be az állam és a magánszféra102 között, funkciója az, hogy közvetítse a 

nyilvánosságot alkotó polgárok magánérdekeit a közhatalom felé, vagy másképp 

fogalmazva megvitassa, kritizálja a politikai hatalom döntéseit, s egyúttal az abba való 

beleszólás jogát is követelje.103 E folyamat végső soron a parlamentarizmushoz és a 

választójog folyamatos kiterjesztéséhez vezetett.104 A nyilvánosság tehát – a korai – 

Habermasnál egyenlő emberek interakciója, akik önérdeküket szem előtt tartva meg 

kívánják győzni érveikkel a többieket, s az ily módon artikulált és aggregált érdekek 

egy több évszázados fejlődési folyamat eredményeképp a demokratikus parlamenti 

választásokban öltenek testet.105 

                                                 
100 Ha egészen pontosak akarnánk lenni, akkor a nyilvánosság fogalmához Habermas terminológiája 
szerint hozzá kellene tenni, hogy polgári, s nem pedig reprezentatív, illetve politikai, s nem pedig 
irodalmi nyilvánosságról van szó. 
101 Lásd Habermas 1993. 81. 
102 Habermas korai munkáiban az államot és a társadalmat állítja szembe. Tekintettel arra, hogy 
dolgozatomban mindezidáig Luhmann terminológiáját használtam, mely szerint a politika és az állam is a 
társadalom része, a fogalmi zavar elkerülése érdekében nem használom az egyébként korántsem csak 
Habermasra jellemző állam és társadalom szembeállítást, s ez utóbbit inkább magánszféra megjelöléssel 
illetem. 
103 Lásd Habermas 1993. 83-85. 
104 Lásd Habermas 1993. 116. 
105 Az ily módon megrajzolt nyilvánosságot Habermas nem tekinti a történelem során ténylegesen 
megvalósult társadalmi formációnak. Azt azonban állítja, hogy ez a modell egyfajta eszményképként 
beépült az emberek gondolkodásába, s így valóban formálta a politikai folyamatokat (lásd Felkai 1993. 
35.). Az egyéb nyilvánosság-értelmezések, még ha alapul is veszik Habermas elképzeléseit, enyhíteni 
igyekeznek annak normatív jellegét (lásd például Heller-Némedi-Rényi 1990.). 
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Látható, hogy a nyilvánosság kérdése szorosan összefügg a demokráciával, így 

nem csoda, hogy Luhmann ellenvetései is igen hasonlóak. Eszerint pedig a nyilvánosság 

efféle felfogása szociológiai szempontból tarthatatlan. Az imént ismertetett elgondolás 

ugyanis módszertanilag kifogásolható módon általánosítja össztársadalmi szinten az 

emberek behatárolható csoportjára érvényes megállapításokat. Szalonokban és 

kávéházakban az emberek képviselhetik nézeteiket, és igyekezhetnek meggyőzni 

másokat, össztársadalmi szinten azonban nem. Itt már nem magyarázhatjuk a 

nyilvánosság vagy a közvélemény106 fogalmakat az individuumokból, azok érdekeiből 

és az egymással folytatott vitájukból kiindulva. Ha valóban az lenne a társadalmi 

nyilvánosság vagy a közvélemény funkciója, hogy artikulálja az emberek véleményét, 

és biztosítsa azok megvitatásának terepét, akkor azt kellene gondolnunk, hogy 

társadalmunkban e funkció aligha teljesül.107  

A közvélemény funkcióját Luhmann tehát nem az individuumokból, hanem 

megint csak a modern társadalom strukturális jellemzőiből kiindulva, tehát szociológiai 

eszközökkel kívánja meghatározni. A közvélemény a modern társadalom azon 

problémájának orvoslására hivatott, amely abból ered, hogy nem létezik semmilyen 

eleve adott megkötés a politikai kommunikáció tartalmára vonatkozóan. Elvileg 

bármilyen kérdés politikai témává válhat, mivel nincs olyan külső kritérium, amely 

behatárolná a lehetséges témák körét. Az összes lehetséges téma megvitatása azonban 

túlterhelné a politikát. A politika hatékony működéséhez szükség van tehát a lehetséges 

politikai kommunikációk szűkítésére, s ezt a feladatot hivatott betölteni a közvélemény. 

A kommunikációs lehetőségek e szelekciója a témák segítségével történik. A 

nyilvánosság kiválaszt bizonyos témákat, melyek a politikai kommunikáció tárgyát 

képezhetik, a ki nem választott témák pedig nem relevánsak a politika számára. A 

témákhoz szorosan kapcsolódnak a vélemények, a kettő egymást feltételezi. A 

vélemények sohasem önmagukban léteznek, hanem mindig valamilyen témáról alkotott 

véleményként. A téma tulajdonképpen a kommunikáció struktúrája, a téma-vélemény 

fogalompár segítségével pedig leírható az a kettős szelekciós mechanizmus, amit a 

                                                 
106 Luhmann elsősorban a közvélemény fogalmát használja, a nyilvánosságról csupán ehhez 
kapcsolódóan beszél (lásd Marcinkowski 2002. 85.). Nyilvánvaló, hogy a két fogalom nem azonos. Az is 
igaz ugyanakkor, hogy egymáshoz nagyon közel állnak, és igen hasonló jelenségekre vonatkoznak. Így a 
továbbiakban – ha nyilvánvalóan nem is szinonimaként – de egyazon problémakör megjelöléseként 
fogom használni őket, a fejezet végén pedig kitérek arra, hogy miben látja Luhmann a különbségüket. 
107 Lásd Luhmann 1971a1. 10-12.  
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struktúrák jellemzőjeként ismerhettünk meg.108 A téma szűkíti, szelektálja a lehetséges 

kommunikációk körét, azonban nem determinálja azt, pusztán megteremti a másodlagos 

szelekció, vagyis a vélemények megfogalmazásának lehetőségét. E kettős szelekció 

révén egyszerre szűkítjük a politikai kommunikáció lehetséges körét, illetve tartjuk 

nyitva a játékteret a lehetséges vélemények számára. A téma és a vélemény elválása 

ezáltal a kommunikáció komplexitásának növekedését szolgálja. A kettő elválása 

korántsem magától értetődő, hanem csak a modern társadalomban lehetővé váló 

evolúciós vívmány. Amennyiben ugyanis létezik egy össztársadalmi szinten érvényes 

morál, akkor a témák többnyire már a kötelező véleményeket is meghatározzák, s nem 

engednek meg azokban eltéréseket. 109   

Munkássága későbbi szakaszában Luhmann a közvélemény e meghatározását az 

elméletébe időközben integrált új fogalmiság segítségével részben újrafogalmazta, 

részben pedig új aspektusokkal egészítette ki. Az új fogalmiság először is a médium és 

forma elméletét jelenti. E terminológia szerint a közvélemény egy médium, 

pontosabban a médium/forma megkülönböztetés egysége. Médium, vagyis lazán 

kapcsolt elemek alatt a lehetséges kommunikációk értendők, forma alatt pedig az 

ezekből összeálló szorosan kapcsolt elemek, vagyis bizonyos kijelentések.110  

További adalék nyerhető a közvélemény fogalmának és funkciójának 

meghatározásához az autopoiétikus rendszerek és környezetük kapcsolata alapján. Az 

autopoiétikus rendszerelmélet értelmében a politika mint autopoiétikus társadalmi 

részrendszer nem képes közvetlen kapcsolatot teremteni környezetével, hanem 

kizárólag saját elemeit, vagyis a politikára jellemző kommunikációs műveleteket képes 

számításba venni, és ezekből kell létrehoznia minden további műveletét. Ugyanakkor – 

hasonlóan a többi részrendszerhez – a politika is rá van utalva környezetére, illetve a 

többi rendszerre, így információt kell szereznie azokról. Oly módon kell tehát 

számításba vennie a környezetét, illetve a többi részrendszert, hogy ehhez csak saját 

műveleteit használja, melyek nem nyúlhatnak át a politikai rendszer határain. Ebben 

segít a közvélemény. A politikai rendszer számára a közvélemény jelenti a környezetére 

vonatkozó szenzort. Mivel a politika nem képes közvetlenül hozzáférni a 

környezetéhez, rá van utalva a sajtóban, televízióban, rádióban vagy egyéb területen 

megjelenő véleményekre. A közvélemény hasonló feladatot tölt be a politikában, mint 

                                                 
108 Lásd a 3.4 fejezetben. 
109 Lásd Luhmann 1971a1. 12-15. 
110 Lásd Luhmann 2002a. 287-288., 2005e2. 166-167. 



 163 

az árak a gazdaságban, nevezetesen a környezetről való információszerzést. További 

hasonlóság köztük, hogy mindkettő lehetővé teszi a megfigyelések megfigyelését, 

vagyis a második rendű megfigyeléseket. Az árrendszeren keresztül azt figyelhetjük 

meg, hogy a fogyasztók vagy más gazdasági szereplők milyen vásárlási vagy eladási 

hajlandóságot mutatnak, a közvéleményen keresztül pedig azt, hogy a választók miképp 

vélekednek egyes kérdésekről. A közvélemény tehát a politikai rendszer autopoiétikus 

zártságát teszi lehetővé.111 

Kései munkáiban Luhmann a közvélemény egy újabb meghatározását is adta. 

Úgy fogalmaz, hogy a közvélemény két funkcionális részrendszer, a politika és a 

tömegmédia közti strukturális kapcsolat. Ekkoriban Luhmann a tömegmédiára már mint 

önálló funkcionális részrendszerre tekintett. A tömegmédiumok funkciója a világ 

megjelenítése a társadalom, illetve annak részrendszerei számára. A tömegmédia és a 

politika közti strukturális kapcsolat azt jelenti, hogy mindkét rendszernek szüksége van 

a másikra ahhoz, hogy felépítse saját struktúráit. A politika a tömegmédiumok 

segítségével szerez információt a világról, a tömegmédiumoknak pedig arra a 

híranyagra van szükségük, melyet a politika szolgáltat.112  

Az itt felsorolt megállapításokat Luhmann a közvéleményre vonatkoztatja, s 

nem pedig a nyilvánosságra. Ez utóbbi fogalom, mely például Habermasnál a 

vizsgálódások fókuszát jelentette, Luhmann-nál csak ritkán jelenik meg. Amikor mégis 

felbukkan, akkor Dirk Baecker nyilvánosságra vonatkozó elképzeléseit veszi át. 

Baecker szerint a nyilvánosság a társadalmon belüli rendszerhatárokra való reflexió. A 

rendszerek ugyanis nem képesek műveleteikkel átlépni a rendszerhatárokat, mindig 

csak a rendszer határain belül működhetnek, csak az e határokon belüli irritációk 

léteznek számukra. A határ ugyanakkor feltételez egy másik oldalt is. A rendszer más 

rendszereket azonosít, előfeltételez határain kívül, melyeknek a határain belüli 

irritációkat tulajdonítja. Baecker szerint a nyilvánosság minden szociális rendszer 

általánosított másik oldala.113 A nyilvánosság e meghatározását specifikálni lehet az 

egyes részrendszerekre, s így jutunk el a közvélemény ama fogalmához, amit az imént a 

politikai rendszer autopoiétikus zártsága és környezetével való kapcsolata alapján 

                                                 
111 Lásd Luhmann 2002a. 290., 2005e2. 171-172. 
112 Lásd Luhmann 2002a. 311. A közvéleménynek a politika és a tömegmédiumok közti strukturális 
kapcsolódásként való meghatározása Luhmann-nál csak a politikai részrendszerről írt posztumusz 
könyvében jelenik meg. A tömegmédiáról szóló munkájában azonban – jóllehet tárgyalja a tömegmédia 
strukturális kapcsolódásait az egyes részrendszerekhez, így a politikához is – nem említi a közvéleményt 
(lásd Luhmann 2004a. 124-125.). 
113 Lásd Luhmann 2002a. 284-285., 2004a. 184. 
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alkottunk meg. Luhmann tömegmédiáról írt munkájában a közvéleményt a 

nyilvánosságnak a politikai rendszerre vonatkoztatott részeként írja le, vagyis a politikai 

szervezeteknek és interakcióknak a politikai részrendszeren belüli általánosított 

környezeteként.114  

E meghatározás szerint tehát a nyilvánosság és a közvélemény hasonló szerepet 

tölt be, a különbség köztük abban áll, hogy míg az előbbi az egész társadalom szintjén 

értelmezhető, addig az utóbbi csak a politika vonatkozásában. Luhmann másutt is úgy 

fogalmaz, hogy a közvélemény a nyilvánosság speciális, a politika számára releváns 

formájaként határozható meg.115 Találhatunk nála ugyanakkor olyan 

megfogalmazásokat is, melyek azt sejtetik, hogy a közvélemény nem csupán a politika 

vonatkozásában értelmezhető.116  

Befejezésképp foglaljuk össze, hogy miben tér el a közvélemény funkciójának 

luhmanni meghatározása az általa kritizált, individuumokból kiinduló 

megközelítésektől. A különbség elsősorban abban áll, hogy amíg az utóbbiak az egyéni 

véleményekre, azok artikulációjára, ütköztetésére, illetve a konszenzus elérésére 

helyezik a hangsúlyt, addig Luhmann-nál mindez másodlagos, és döntően nem ezen 

múlik, hogy a közvélemény képes-e betölteni funkcióját. Nála a véleményeknél 

fontosabb szerepet töltenek be a témák, s a közvélemény funkciója, vagyis a 

kommunikációs lehetőségek szűkítése, a témákon keresztül valósul meg. A témák pedig 

a kommunikáció struktúráját jelentik, tehát a közvélemény funkciója nem az egyének, 

hanem a társadalom vizsgálata alapján érthető meg.117 

 

7.6 Jóléti állam 

 

Luhmann egész munkássága során visszatérő téma a jóléti állam működőképességének, 

illetve a politikai tervezés és irányítás lehetőségének kérdése. Gondolatait az elméletébe 

                                                 
114 Lásd Luhmann 2004a. 185. 
115 Lásd Luhmann 2002a. 284. 
116 Például: „A politikai rendszer a többi részrendszernél sokkal inkább függ a közvéleménytől.” 
(Luhmann 2005e2. 171.)  
117 Disszertációmban nem célom Habermas elméletének tárgyalása, annyit azonban érdemes megjegyezni, 
hogy a társadalmi nyilvánosságról írt korai művében megfogalmazott elképzeléseket később több ponton 
is módosította, s ezek egyike értékelhető oly módon, hogy Habermas elfogadta Luhmann egyes 
ellenvetéseit. A nyilvánosság-könyv újabb kiadásához írt előszavában ugyanis ezt olvashatjuk: „Az a 
feltételezés azonban, hogy a társadalom összességében felfogható úgy, mint egy nagy méretű társulás, 
mely a jog és a politikai hatalom közegén keresztül önagára hat, a funkcionálisan differenciált 
társadalmak komplexitásának foka miatt minden hitelét elvesztette.” (Habermas 1993. 30.) 
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integrált újabb és újabb fogalmak segítségével mindig átfogalmazta, de lényegi 

mondanivalója ugyanaz maradt. Mindvégig úgy vélekedett, hogy a jóléti állammal 

szemben teljesíthetetlen kívánalmakat fogalmaznak meg, és hangsúlyozta a politikai 

tervezés és irányítás korlátozott lehetőségeit.  

Luhmann szerint a jóléti állam nem csupán a 19. vagy a 20. században 

végbemenő társadalmi kihívásokra adott reakció, hanem elválaszthatatlan a 

modernitástól, annak egyenes következménye. Természetesen nem állítja, hogy már az 

újkor hajnalán is ugyanolyan értelemben beszélhetnénk jóléti államról, mint 

napjainkban, azt viszont hangsúlyozza, hogy a jóléti állam létrejöttének magyarázatát a 

funkcionálisan differenciált társadalomszerkezetben kell keresnünk.118  

A funkcionálisan differenciált társadalom kialakulásának egyik fontos aspektusa 

a társadalmi inklúzió megváltozásaként írható le. Luhmann inklúzió alatt azt érti, hogy 

milyen kritériumok alapján és milyen módon veszik figyelembe az adott társadalomban 

a személyt. A rétegzett társadalomban ezt a ranghierarchia határozta meg, mindenki egy 

adott réteghez tartozott, és ez kijelölte helyét a társadalomban. A hierarchikus 

társadalmi rend felbomlásával megszűntek a rangbéli különbségek, vagyis születése és 

társadalmi hovatartozása alapján senkit sem lehetett többé kirekeszteni a társadalom 

működésének egyes területeiről. A modern társadalomban az egész népesség számára 

lehetővé vált az egyes funkcionális részrendszerek teljesítményéhez való hozzáférés, 

vagyis mindenki részt vehet a politikai vagy a gazdasági életben, részesülhet oktatásban, 

és így tovább. Ez azt is jelenti továbbá, hogy az egyes funkcionális részrendszerek 

esetében sohasem az egész ember inklúziójáról beszélünk – mint ahogy a rétegzett 

társadalomban egy adott társadalmi réteghez való tartozás az emberek életének teljes 

egészét érintette –, hanem mindig csak az adott funkcionális részrendszer számára 

releváns szerepek számítanak. Például a politikai részrendszer számára az ember csak 

mint szavazópolgár érdekes, az már nem számít, hogy mi a foglalkozása, mekkora a 

vagyona vagy milyen végzettséggel rendelkezik. A modern társadalomban inklúzió alatt 

tehát azt értjük, hogy minden funkcionális rendszer működése során számításba jön az 

egész népesség, viszont mindig csak a funkcionálisan releváns aspektusok szerint.119 

Mindez azonban csupán elvi egyenlőséget jelent, vagyis azt, hogy nem létezik 

olyan különbség az emberek között, amely eleve vagy végérvényesen megtagadná 

valamelyikük hozzáférését a funkcionális részrendszerekhez. Ez még nem tényleges 
                                                 

118 Lásd Luhmann 2005d3. 111. 
119 Lásd Luhmann 1990a. 34-35. 
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egyenlőség, vagyis a valóságban egyes emberek több, mások pedig kevesebb 

lehetőséggel rendelkeznek a különböző funkcionális rendszerek teljesítményéhez való 

hozzáférés tekintetében. Némelyek jóval nagyobb vagyonnal rendelkeznek, 

színvonalasabb oktatásban részesülnek, és hasonlók. Ráadásul az egyenlőtlenségek 

továbbgyűrűznek egyik részrendszerről a másikra, például ha valaki rosszabb 

oktatásban részesül, akkor rosszabb esélyekkel rendelkezik a munkaerőpiacon, minek 

következtében rosszabb anyagi helyzetbe kerül, ami aztán szinte minden más területen 

rontja az esélyeit. 

Az elvi lehetőség és a valóság közti ezen ellentmondás az, ami létrehozta a jóléti 

államot. Mindenki igényt tart az egyes részrendszerek teljesítményéhez való 

hozzáférésre, vagy másképp fogalmazva mindenki a másokéval azonos lehetőségeket, 

esélyeket kíván magának a társadalmi élet minden területén, miközben az emberek 

között ezek a lehetőségek és esélyek egyenlőtlenül oszlanak meg. Ennek az 

ellentmondásnak az orvoslását az államtól várják, vagyis a modern társadalomban az 

államra hárul az a feladat, hogy biztosítsa az inklúzió tényleges megvalósulását, vagyis 

az egész népesség bevonását a funkcionális részrendszerekbe. Természetesen ezek az 

igények nem egyik napról a másikra, hanem folyamatosan születtek meg. Először a 

politikában való részvétel volt a cél, majd a szavazati jog kiterjesztése után szinte 

bármilyen, az állammal szemben támasztott igény bekerülhetett a politikai témák 

sorába.120 

Térjünk ki röviden arra, hogy a jóléti állam e meghatározása milyen más 

elképzeléseket utasít el. Luhmann nem tartja kielégítőnek azt, ha a jóléti államra úgy 

tekintünk, mint amely az iparosodás okozta negatív társadalmi következményeket 

hivatott orvosolni.121 Ezt az elgondolást nevezi Luhmann a szociális állam 

koncepciójának. A szociális és a jóléti állam fogalma között tehát Luhmann szerint az a 

különbség, hogy amíg az előbbi a társadalmi exklúziót igyekszik megszüntetni vagy 

megelőzni, addig az utóbbi célja az inklúzió előmozdítása.122 A szociális állam 

koncepciója szerint tehát a normalitástól való eltérés esetén szükséges az állami 

beavatkozás, míg a jóléti állam esetében az állami beavatkozás maga a normalitás. Azt, 

                                                 
120 Lásd Luhmann 1990a. 35-36. 
121 Lásd Luhmann 1990a. 22. 
122 Lásd Luhmann 2002a. 423. 23. lábj. Rendszerint a szakirodalomban is különbséget tesznek szociális 
és jóléti állam között. Jóléti állam alatt többnyire a szociális állam kiterjedtebb, a második világháború 
után kiteljesedett formáját értik. Mindezzel együtt az egyes fogalmak használata – ideértve harmadikként 
a gondoskodó államot is – részben a nyelvterülettől is függ (lásd Bayer 1998. 372-373.). 
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hogy napjaink politikai rendszere az utóbbival jellemezhető, Luhmann szerint a 

fogalmiság átalakulása is mutatja. Immáron nem az államtól kapott „segélyekről” és 

„támogatásokról” beszélnek, hanem az állammal szemben támasztott „igényekről”.123 

Mindezekkel Luhmann azt kívánja hangsúlyozni, hogy a jóléti állam folyamatos 

expanziós kényszer alatt áll. Amennyiben az államnak sikerül kielégítenie valamely 

igényt, azonnal újabbak kerülnek fel a politika napirendjére. Ez pedig a modern 

demokrácia működési módjának köszönhető, vagyis annak, hogy a politikai 

kommunikáció a kormányzat/ellenzék bináris kód alapján zajlik. Amennyiben egy 

politikai erő kormányra akar kerülni, vagy ott akar maradni, akkor folyamatosan újabb 

ígéreteket kell tennie a választóknak, folyamatosan újabb és újabb társadalmi igényeket 

kell felkarolnia, ellenkező esetben ugyanis az ellenfele teszi ezt. A jóléti állam 

működésének lényege tehát nem csupán a szociális körülmények javítása, hanem új 

problémák állandó felkutatása és tematizálása, majd pedig az orvoslásukra tett akár 

valódi, akár látszatintézkedések meghozatala.124 A kibernetika nyelvén ezt pozitív 

visszacsatolásnak is nevezhetjük, mely szemben a negatívval, nem a fennálló állapottól 

való eltérés minimalizálását, hanem annak folyamatos növelését eredményezi.125 

A modern társadalomban tehát egyre újabb és újabb elvárásokat támasztanak a 

politikával szemben. Ezek az elvárások azonban más részrendszerekre vonatkoznak, 

például a gazdaságra, az oktatásra, sőt az ökológiai kérdések egyre erőteljesebb 

megjelenésével a társadalmon kívül eső területekre, vagyis az ökoszisztémára is. S 

ebben áll a jóléti állammal kapcsolatos legnagyobb probléma. Az autopoiétikus 

rendszerelmélet értelmében ugyanis egyik rendszer sem képes irányítani a másikat, 

vagyis teljes egészében befolyásolni annak működését. Láthattuk, hogy minden 

részrendszer kizárólag a rá jellemző műveletek által alkotott zárt egység, amely a maga 

logikáját követi, s melyek között nem lehetséges közvetlen műveleti szintű átmenet.126 

Van némi lehetőség a másik részrendszer bizonyos szintű befolyásolására, például a 

szervezeteken keresztül, azonban ez csak korlátozott mértékű lehet. Más rendszerbe 

való beavatkozás esetén ráadásul számos nem várt és kiszámíthatatlan mellékhatással is 

számolni kell, tehát a beavatkozás nemhogy nem feltétlenül éri el teljes mértékben a 

kívánt célt, de még az is előfordulhat, hogy az eredeti szándékokkal épp ellentétes 

                                                 
123 Lásd Luhmann 1990a. 37. 
124 Lásd Luhmann 1990a. 36. 
125 Lásd Luhmann 2005d3. 112. 
126 A „szociális piacgazdaság” fogalmát Luhmann utópiának nevezi, amely azt ígéri, hogy egy rendszeren 
belül megvalósítható a kapitalizmus és a szocializmus (lásd Luhmann 1994a. 194.). 
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kimenetelt eredményez. Például ha a politika ösztönözni akarja a munkahelyteremtést, 

akkor ennek sikere a gazdasági rendszer teljesítményétől függ. Beavatkozhat bizonyos 

eszközökkel a gazdasági rendszerbe, de a teljes gazdasági rendszert nem tudja 

irányítani. Az, hogy miképp alakul a munkahelyek száma, számtalan gazdasági szereplő 

koordinálatlan tevékenységének eredménye, akik számára nem a munkahelyteremtés a 

cél, hanem a profitszerzés. A gazdasági rendszerben – csakúgy, mint más 

részrendszerekben – nem létezik olyan központ, amelyre ha a politika megfelelő hatást 

képes gyakorolni, akkor ezáltal az egész részrendszert irányíthatja.127  

A jóléti állam kérdésköréhez szorosan kapcsolódó terület a politikai irányítás 

(Steuerung) kérdése. A politikai irányításra vonatkozó elméletek annak lehetőségét 

vizsgálták, hogy miképp lehetne politikai célok szolgálatában álló reformprogramokkal 

a társadalmat formálni.128 A politikai irányítás fogalma a rendszerelméletek első, 

kibernetikai variánsaiban töltött be hangsúlyos szerepet. Szintén a rendszerelmélet 

területéről érkezett azonban az irányítás-elméletek egyik legfőbb kritikája is, mégpedig 

a rendszerek autopoiétikus zártságára, önszabályozására vonatkozó, Luhmann által is 

képviselt elgondolások formájában.129 

A jóléti államhoz és a politikai irányításhoz kapcsolódó további kérdéskör a 

bürokrácia kérdése. A jóléti állam célja, vagyis a társadalmi részrendszerek politika által 

történő irányítása ugyanis elsősorban szervezetek útján valósítható meg. A szervezetek 

tárgyalásánál láthattuk,130 hogy ezek révén megvalósítható a különböző rendszerek 

közti műveleti szintű kapcsolat, vagyis van rá mód, hogy az egyik rendszer befolyásolja 

a másikat. A jóléti programok megvalósítása tehát a szervezetek egyre növekvő 

szerepét, az egyre terebélyesedő bürokráciát vonja maga után. Ez azonban nem 

jelentheti a rendszer teljes irányítását, mivel a szervezetek sohasem fedhetik le az egész 

funkcionális részrendszert.131  

Összefoglalva tehát Luhmann a jóléti államot a modernitásra jellemző 

funkcionálisan differenciált társadalomszerkezet elkerülhetetlen következményének 
                                                 

127 Lásd Luhmann 1990a. 75. 
128 Lásd Lange 2002. 172-173., 2003. 114-115. 
129 Lásd Beyme 1995. 197., Mai 1994. 447. A politikai irányításhoz szorosan kapcsolódó terület a 
politikai tervezés kérdése, mely az előbbinél szűkebb, ám megkerülhetetlen részterület (lásd Lange 2003. 
110). A politikai tervezés esetében is számolni kell a különböző rendszerek közti átjárás nehézségével. 
Luhmann szerint ugyanis a tervezés során politikai célkitűzésekből kell közigazgatási programokat 
létrehozni, vagyis a politikai rendszer két eltérő logikát követő részrendszere, a politika és a közigazgatás 
között kellene a közvetítést megvalósítani, ami a különböző részrendszerek közti átjárás vagy irányítás 
már említett nehézségei miatt csak korlátozott mértékű lehet (lásd Luhmann 1971a3. 81-83.). 
130 A szervezetekhez lásd az 5.5.3 fejezetet. 
131 Lásd Luhmann 1990a. 88-93. 
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tekinti, ugyanakkor úgy véli, hogy a jóléti állammal szembeni társadalmi elvárások 

teljesíthetetlen követelményeket jelentenek. Ez a folyamat nem valamiféle optimum felé 

mutat, hanem újabb és újabb problémákat generál, s végső soron veszélyezteti a 

funkcionális részrendszerek autonóm működését, melyet Luhmann a modernitás 

alapvető vívmányának tekint. 

 

7.7 Összegzés: a politika Niklas Luhmann elméletében 

 

Luhmann politikával kapcsolatos nézeteit a következő pontokban foglalhatjuk össze: 

 

• A politikára Luhmann mint a modern társadalom egyik funkcionális részrendszerére 

tekint, amely nem foglal el speciális pozíciót a társadalom egyéb területeihez, 

részrendszereihez képest. Ezzel az állításával Luhmann szembehelyezkedik azokkal 

az elképzelésekkel, melyek a politikának kiemelt helyzetet tulajdonítanak a 

társadalomban, és a többi társadalmi szférát irányítani képes területként jellemzik. 

• Luhmann autopoiétikus rendszerelmélete segítségével igyekszik újrafogalmazni a 

politikatudomány legfontosabb kulcsfogalmait. Azt kívánja bemutatni, hogy a 

politikatudomány ezen alapfogalmai – mint például az állam, a legitimitás, a 

demokrácia, a közvélemény vagy a jóléti állam – nem kellő alapossággal 

kidolgozottak, és azok a jelentések, melyeket hozzájuk kapcsolunk, nem felelnek 

meg a modern társadalom empirikus valóságának. Luhmann tehát e fogalmaknak a 

modern társadalom valóságának megfelelő újradefiniálását tűzi ki célul. 

Mindazonáltal az ő fogalmi javaslatai sem problémamentesek, hiszen azokon 

munkássága során ő maga is számos változtatást eszközölt, és korántsem biztos, 

hogy munkássága kényszerű befejezéséig megtalálta a kielégítő megoldásokat. 

Mindez persze nem jelenti azt, hogy e kulcsfogalmak tisztázásához ne meríthetnénk 

tőle hasznos meglátásokat.  

• A politikatudomány alapfogalmainak ezen újraértelmezése során Luhmann 

legfontosabb újítása a korábbi elgondolásokhoz képest abban áll, hogy a fogalmakat 

szociológiai szempontok alapján alkotja újra. Úgy is fogalmazhatunk, hogy 

szociologizálja azokat a fogalmakat – ilyenek például a legitimitás, a demokrácia 

vagy a közvélemény –, melyek meghatározásában korábban inkább filozófiai vagy 

jogi, tehát normatív elgondolásokra támaszkodtak. Szociológiai szempontok alatt 
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elsősorban az értendő, hogy e fogalmak meghatározásakor a modern társadalom 

struktúrájából indul ki, s nem pedig az individuumokból, ahogy tette azt a többi 

megközelítés. 

• Annak következtében, hogy a legtöbb politikatudományos alapfogalom a modern 

társadalom strukturális jellemzői alapján nyeri el értelmét, azok egyfajta 

komplexumjelleget öltenek. Ez alatt az értendő, hogy az olyan fogalmak, mint az 

eljárás útján történő legitimáció, a demokrácia, a közvélemény vagy a jóléti állam, 

nem ragadhatók ki a modern társadalom kontextusából, és nem értelmezhetők a 

funkcionálisan differenciált társadalomstruktúra nélkül. Némi aktuálpolitikai 

példával élve, e meglátás igencsak kérdésessé teszi napjaink nemzetközi 

politikájának arra vonatkozó törekvéseit, hogy exportáljuk a demokráciát olyan 

országokba, melyek nyilvánvalóan nem érték el a társadalomstruktúra olyan 

differenciálódási fokát, mint a nyugati országok.  

• A politikai alapfogalmak e szociologizálásának talán az a legfigyelemreméltóbb és 

egyben a legtöbb vitát kiváltó következménye, hogy azok a jelenségek, melyeket 

más elméletek a modernitás hiányosságaiként, az elérhető optimális állapothoz 

viszonyított deficitekként, tehát orvosolható és orvosolandó problémákként festettek 

le, Luhmann-nál a modern társadalom struktúrájának egyenes következményeiként, 

és ezáltal jobbára orvosolhatatlan tünetekként, mondhatni normalitásként jelennek 

meg.132 Így például Luhmann szerint társadalmi strukturális okai vannak annak, s 

így nem sokat változtathatunk rajta, hogy az, aminek napjainkban demokrácia 

címszó alatt tanúi vagyunk, igen messze van a nép önkormányzásától, vagy hogy a 

televízióban látott parlamenti ülés inkább emlékeztet egy színjátékra, illetve hogy a 

politikusok kivitelezhetetlen jóléti ígéretekkel licitálnak egymásra. Luhmann 

elméletének ezek a vonásai azok, melyek a legélesebben állították őt szembe az 

efféle deficitekben megoldható és megoldandó emancipációs kihívásokat látó 

baloldali gondolkodókkal. 

                                                 
132 Ingolfur Blühdorn szintén azt tartja az elmélet egyik legfontosabb és egyben kiábrándító vonásának, 
hogy annak tükrében a felvilágosodás projektje megvalósíthatatlannak tűnik (Blühdorn 2000. 352.). 
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8 Luhmann elmélete néhány meghatározó társadalom- és 

politikafilozófiai kérdés tükrében  

 

Luhmann elméletének eddigi tárgyalása során elsősorban textuális eljárást követtem. 

Célom ugyanis az volt, hogy feltárjam az elmélete egyes elemei közti összefüggéseket, 

illetve hogy bemutassam, teoretikus döntéseiből miképp következnek egyes konkrétabb 

társadalomelméleti és politikatudományos megállapításai. Mindeközben persze olykor 

elkerülhetetlen volt röviden utalni a teoretikus kontextusra is, hogy felvázoljam, melyek 

azok az alternatív, konkurens elméletek, megközelítések, melyekkel szemben Luhmann 

meghatározta saját álláspontját. Ezzel együtt ezidáig a kontextuális elemzések csupán 

kiegészítő szerepet töltöttek be. 

Jelen fejezetben azonban áttérek Luhmann elméletének kontextuális 

vizsgálatára. Ezt négy kérdés mentén fogom elvégezni. Ezek: 1.) a realista és a 

konstruktivista álláspontok közti ismeretelméleti, tudományfilozófiai vita; 2.) a 

módszertani individualizmus és holizmus kérdése; 3.) az emberjogi univerzalizmus és a 

kulturális relativizmus közti ellentét; illetve 4.) annak vizsgálata, hogy miképp 

helyezhető el Luhmann álláspontja a politikai ideológiák között. 

Úgy gondolom, hogy e négy kérdés kiemelt fontosságú a társadalom- és politikai 

filozófiában, és talán a legjobb eszközül szolgálnak egy elmélet elhelyezésére vagy más 

irányzatokkal való összevetésére. E kérdések kiválasztása mellett szólt továbbá az is, 

hogy – amint azt majd látni fogjuk – ezek tükrében igen érdekes színben tűnnek fel 

Luhmann megállapításai, ugyanis azok valamilyen szempontból mindig felborítják a 

megszokott sémákat. Mindezzel továbbá azt is meg szeretném mutatni, hogy a luhmanni 

elmélet szokatlan fogalmisága és furcsának ható megállapításai ellenére igenis a 

társadalom- és politikai filozófia legfontosabb kérdéseiről szól, és elképzelései 

hozzájárulhatnak e viták előbbre viteléhez. 

A következő alfejezetekben tehát először röviden vázolom e négy társadalom- és 

politikafilozófiai kérdést mint elemzési kontextust, majd pedig megvizsgálom, hogy 

Luhmann nézetei miképp helyezhetők el e kontextusokban. E négy kérdés igen 

tekintélyes eszmetörténeti múltra tekint vissza, illetve széles körű, szerteágazó és 

terjedelmes irodalmat tudhat magáénak. Ebből kifolyólag egy-egy alfejezetbe sűrített, 

néhány oldalas rekonstruálásuk szükségképpen csak igen vázlatos és szelektív lehet. Az 
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ismertetés során elsősorban e viták azon aspektusainak bemutatására törekszem, melyek 

fontosak lehetnek a luhmanni elmélet vizsgálata szempontjából. 

 

8.1 Realizmus és konstruktivizmus  

 

Ebben a fejezetben az ismeretelmélet, illetve a tudományfilozófia talán legalapvetőbb 

kérdését vizsgáljuk, nevezetesen azt, hogy mennyiben vagyunk képesek a világról 

megbízható, pontos ismereteket szerezi. Másképp fogalmazva létezik-e a világnak 

egyetlen kitüntetett leírása, melyet igaznak tekinthetünk. Úgy vélem, e kérdés jó 

megközelítéssel tárgyalható realizmus és konstruktivizmus szembeállítása segítségével. 

Természetesen e két elnevezés mellett vagy helyett más fogalmakkal is leírhatjuk a 

vonatkozó álláspontokat – mint például objektivizmus az egyik oldalon, illetve 

relativizmus vagy posztmodernizmus a másikon –, mindazonáltal úgy találtam, hogy a 

szakirodalomban a realizmus-konstruktivizmus fogalompár szolgál a leggyakrabban az 

említett ismeretelméleti probléma szembenálló oldalainak jellemzésére. 

Realizmus alatt jelen esetben tudományos realizmust értünk, vagyis a világ 

megismerhetőségével kapcsolatban tett megállapításokat a tudományra vonatkoztatjuk.1 

Anélkül, hogy a realizmus minden egyes válfajára alkalmazható definíciót kívánnék 

adni, úgy vélem, a realista álláspont jól jellemezhető az alábbi állításokkal: 

 

1. A világ tudatunktól függetlenül létezik, vagy más szavakkal a megismerő és a 

megismert, szubjektum és objektum egyértelműen elválaszthatók egymástól. Ezen 

állítást nevezhetjük szeparáltsági tézisnek is. 

2. A megismerés reprezentációelmélete, vagyis a megismerés nem más, mint az 

objektum megjelenítése, reprezentációja a szubjektum tudatában. 

3. A megismerés szubjektuma individuális entitás, vagyis a megismerés folyamatában 

a szociális szféra semmilyen konstitutív szerepet nem játszik. 

4. A tudományos elméletekkel kapcsolatban felvethető az igazság kérdése, vagyis azok 

vagy igaz, vagy pedig hamis állításokat tartalmaznak. Egy állítás akkor igaz, ha a 

                                                 
1 Megkülönböztetve az úgynevezett mindennapi realizmustól, mely a realizmus igényét a megismerés 
mindennapi használatával kapcsolatban is felveti. A realizmus fajtáit megkülönböztethetjük még aszerint 
is, hogy a világról való minden egyes tudásunkra vonatkoztatjuk-e azt, vagy csupán azt állítjuk, hogy 
létezik legalább némely olyan ismeret, mellyel kapcsolatban felvethető a realizmus igénye, tehát a 
realizmust abszolút vagy pedig minimális értelemben használjuk-e (lásd Moser 1999. 71.).  
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világ megfelelő reprezentációját nyújtja, amit az igazság 

korrespondenciaelméletének is nevezhetünk.  

5. Az unicitás elve, miszerint a világnak létezik helyes, vagyis igaz reprezentációja, és 

csakis egyetlen ilyen létezik. 

6. A sikeres tudományos elméletek igazak, vagyis a valóságnak megfelelő állításokat 

tartalmaznak, más szóval a világ objektív leírását nyújtják.2  

 

E felsorolással nem az a célom, hogy a redundanciát teljesen mellőző definíciót adjak.3 

A pontok között vannak átfedések, illetve némelyik állítás levezethető egy másikból. 

Ennek ellenére célszerűbbnek tartottam ilyen bővebb, némileg redundáns meghatározást 

adni, így ugyanis jobban kirajzolódnak azok a pontok, melyek mentén ábrázolható a 

realizmus és a konstruktivizmus szembenállása. 

A tudományos realizmus legfontosabb tétele tehát az, hogy létezik a világnak 

egy kitüntetett, objektív leírása, melyet a tudomány szolgáltat számunkra. A 

legfontosabb érv pedig, mellyel e tézist alátámasztani igyekeznek, a tudomány sikerére 

vonatkozik. A tudomány ugyanis – összehasonlítva más, nem tudományos 

világmagyarázatokkal – kimagaslóan sikeres az empirikusan ellenőrizhető 

magyarázatok, illetve az azokra épülő előrejelzések tekintetében. S nem az a 

legkézenfekvőbb magyarázat erre – kérdik a realizmus hívei –, hogy a tudomány által 

szolgáltatott fogalmak, megállapítások, elméletek valóban a világ helyes reprezentációi, 

tehát igaz, objektív állítások?4  

A realista álláspont tulajdonképpen egyidős az újkorral és a felvilágosodással. 

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a realizmus a felvilágosodást, az újkort és a haladást 

üdvözlő nézetek olykor reflektált, olykor pedig reflektálatlan „hivatalos” 

ismeretelméleti irányzata. A realizmus alaptételei szervesen összefüggnek a modernitás 

azon narratíváival, melyek az újkor legfontosabb jellemzőinek a racionalitást és a 

tudományos-technikai haladást tartják.  

                                                 
2 Ebbe beleértendők a nem megfigyelhető jelenségek is, lásd Boyd 2002. 1. 
3 Fehér Márta az ókori görög filozófián alapuló modern nyugati tudományosságot öt elv, az objektivitás, a 
reprezentáció, az individualitás, az unicitás, illetve a racionalitás elvével jellemzi (Fehér 2002. 302.). E 
tételek megfeleltethetők az 1-5. pontoknak (Fehér Márta a racionalitás elve alatt megközelítőleg azt érti, 
amit én a 4. pontban leírtam). Kutrovátz Gábor a szeparáltság, az individualitás, a reprezentáció és az 
unicitás elvét tulajdonítja a realizmusnak (Kutrovátz 2000. 23.), melyek az 1., 2., 3. és 5. pontoknak 
felelnek meg. Stathis Psillos pedig három tétellel, a realizmus metafizikai, szemantikai és ismeretelméleti 
tételével jellemzi ezt az irányzatot (Psillos 2003. 60.), melyek jelen felsorolás 1., 4. és 6. pontjának 
felelnek meg. 
4 Lásd például Moser 1999. 78., Psillos 2003. 69. 
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Vegyük most szemügyre a realizmussal szembenálló irányzatot, vagyis a 

konstruktivizmust. A konstruktivizmus elnevezés mellett ezt az irányzatot – 

amennyiben beszélhetünk egyáltalán egységes irányzatról – szokták még a posztmodern 

vagy a relativista jelzőkkel is illetni. További nehézséget okozhat, hogy a 

konstruktivizmusnak többféle jelentése van.5 Hangsúlyozni kell tehát, hogy amikor 

konstruktivista irányzatról beszélünk, akkor egy mesterséges, „konstruált” fogalomról 

van szó, mely alá olykor olyan szerzőket is besorolnak, akik tiltakoznának e 

meghatározás ellen.  

A konstruktivista álláspont tisztázására azt tartom a legcélravezetőbb útnak, ha a 

realizmus jellemzésére imént felsorolt hat pontot vesszük szemügyre abból a 

szempontból, hogy e konkurens irányzat miképp viszonyul azokhoz. Ezt az is indokolja, 

hogy a konstruktivizmus képviselői leggyakrabban a realista ismeretelméletre vagy 

tudományfilozófiára adott reakcióként, azokkal szembehelyezkedve határozzák meg 

saját álláspontjukat.  

 

1. Ami a világ önálló létét illeti, a konstruktivisták nem tagadják azt, vagyis nem 

szolipszisták. Azt azonban már vitatják, hogy beszélhetünk egymástól tisztán 

elválasztható szubjektumról és objektumról. Szembehelyezkednek tehát azzal az 

elgondolással, miszerint a világ vagy az objektum a megismerőtől vagy a 

szubjektumtól függetlenül létezik, és mint ilyen meg is ismerhető.  

2. A konstruktivisták tagadják a megismerés reprezentációelméletét. Véleményük 

szerint a megismerés során a megismerő nem csupán megjeleníti, tükrözi elméjében 

a világ objektumait, hanem maga is hozzájárul a megismerés során számára 

megjelenő tárgy megalkotásához, vagyis a megismerés konstrukció. 

3. A megismerés eredménye nem csupán a megismerő szubjektumtól függ, hanem 

létrejöttében a szociális környezet is konstitutív szerepet játszik. 

4. A világ leírásaival kapcsolatban beszélhetünk ugyan igazságról, azonban nem 

abszolút értelemben. A világ egy leírásának igazságát nem az biztosítja, hogy az 

megfelel a valóságnak, vagyis a világ helyes reprezentációját nyújtja. Ehelyett azt, 

hogy mi az igaz, az határozza meg, hogy az adott társadalmi környezeten, kultúrán 

belül mit tekintenek az igazság kritériumainak. Az igazság tehát relatív. 

                                                 
5 A konstruktivizmus használják egyfelől a realizmussal szembenálló irányzat egészének megjelölésére, 
de ennél szűkebb értelemben is (lásd Kutrovátz 2003. 23-27.). 
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5. A világnak nem csupán egyetlen helyes leírása létezik, vagyis nem csak egyetlen 

igazság van, hanem ezek kultúráról kultúrára eltérnek, és nincsen olyan közös 

vonatkozási pont, melynek alapján eldönthető lenne, hogy ezek közül melyik igaz, 

vagy akár az, hogy az egyik inkább tekinthető-e igaznak, mint a másik. Ilyen közös 

referencia ugyanis maga is csak egy meghatározott kultúrából eredhetne, s így nem 

szolgálhat független döntőbíróként. 

6. A modern tudomány nem a világ egyetlen helyes, objektív leírását nyújtja, hanem a 

nyugati civilizáció sajátos világértelmezését tükrözi, és e civilizáció céljainak 

megfelelő módszereket, elméleteket, ismereteket szolgáltat. Sőt egyes elméletek azt 

is állítják, hogy a világ tudományos megismerése meghatározott társadalmi 

csoportok – például tőkések, technokraták, férfiak – érdekekeinek, sajátos 

világszemléletének kifejeződése. 

 

A realizmus jellemzéséhez hasonlóan e felsorolást sem szánom egzakt definíciónak, 

illetve itt is találhatók átfedések és olyan állítások, melyek levezethetők a többiből.6 

Továbbá abból kifolyólag, hogy a konstruktivizmus tábora „konstruált” tábor, vagyis 

többen valószínűleg tiltakoznának e megjelölés ellen, különösen igaz az, hogy a fenti 

jellemzők nem tekinthetők egyformán érvényesnek ezen irányzat minden egyes 

képviselőjére.  

Mivel a konstruktivizmus rendkívül összetett és messze nem egységes irányzat, 

azok az érvek is igen sokszínűek, melyekkel a konstruktivisták igyekeznek saját 

állításaikat alátámasztani. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy a konstruktivista 

elgondolásokon belül megkülönböztethetjük az érvek két fő csoportját: egyrészt az 

ismeretelméleti vagy tudományfilozófiai jellegű érveket, másrészt pedig a kulturális, 

politikai vagy morális természetűeket. 

Kezdjük az első csoporttal, vagyis az ismeretelméleti vagy tudományfilozófiai 

érvekkel. Ezen elgondolásokra a legismertebb példa az úgynevezett tudományos tudás 

szociológiája. A tudományos tudás szociológiája egy átfogó irányzat, melyet 

                                                 
6 Kutrovátz Gábor a konstruktivizmust két tézis, a konstruált (vagy relatív) objektivitás, illetve a 
konstruált (vagy relatív) racionalitás segítségével határozza meg (Kutrovátz 2000. 19.). André Kukla a 
konstruktivistákat úgy jellemzi, mint akik azt állítják, hogy a világ dolgai konstruáltak, vagyis 
intencionális emberi tevékenység eredményei. Ezt az általa metafizikainak nevezett tézist 
megkülönbözteti a konstruktivizmus ismeretelméleti, illetve szemantikai válfajától. Ismeretelméleti 
konstruktivizmus alatt a relativizmust érti, szemantikai alatt pedig azt az elgondolást, miszerint az 
állításoknak nincs empirikus tartalmuk (Kukla 2000. 3-6.). 
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legmarkánsabban a tudásszociológia erős programja határoz meg.7 Ezen elképzelések 

jellemzője, hogy a tudásra nem mint a világ objektív reprezentációjára, hanem mint 

társadalmi konstrukcióra tekintenek, vagyis olyan képződményként értelmezik azt, 

melynek létrejöttében konstitutív szerepet játszanak a szociális tényezők. Más szóval az 

ismeretelmélet szociologizálását tűzik zászlajukra, s ezért ezen irányzatot a 

szociálkonstruktivizimus elnevezéssel is illetik.8  

Az ismeretelmélet szociológiai elemekkel való kibővítése mellett a 

konstruktivizmus épít olyan érvekre is, melyek „kemény” tudományterületekről 

származnak, mint például a neurofiziológia, a neurobiológia vagy a kognitív tudomány 

területéről. Ilyennek tekinthető például Humberto Maturana és Fransisco Varela 

neurobiológiai elmélete, melynek legnagyobb visszhangot kiváltó eleme a Luhmann 

rendszerelméletének is alapjául szolgáló autopoiészisz-koncepció. Ezen elmélet 

értelmében agyunk teljesen zárt rendszer, s nem lehetséges semmilyen átjárás az agy és 

a világ között. A látás során például a fotonok nem hatolnak be az agyunkba. Az agy 

kizárólag saját elemeiből hozza létre, konstruálja meg azt, amit mi valóságként 

érzékelünk. Ezek ez elgondolások ellentmondanak a realizmus olyan alaptételeinek, 

mint a megismerés reprezentáció-elmélete vagy az igazság korrespondenciaelmélete. A 

konstruktivizmus azon válfaját, mely neurobiológiai vagy kognitív tudományos 

elgondolásokból merít, kognícióelméleti konstruktivizmusnak is nevezik.9  

                                                 
7 A tudásszociológia erős programját rendszerint David Bloor négy pontjával jellemzik, melyek: 1) a 
kauzalitás-elv, amely szerint a megismerés és a tudás minden formája okságilag magyarázandó, és ezen 
okok között pszichológiai és szociális tényezők egyaránt szerepelhetnek; 2) az imparcialitás-elv, amely 
szerint mind az igaz, mind pedig a hamis tudás, illetve mind a racionálisnak, mind pedig az 
irracionálisnak tekintett megismerési módok kauzálisan magyarázandók; 3) a szimmetria-elv, miszerint e 
magyarázatokban pszichológiai és szociális tényezők egyaránt szerepelnek; illetve 4) a reflexivitás-elv, 
amely szerint az előző tételek magára a tudományos tudás szociológiájára mint a leíró tudományok 
egyikére is vonatkoznak (lásd Fehér 2002. 301., Kutrovátz 2005. 10-11.). 
8 Lásd például Kutrovátz 2000. 12-14., 2005. 10-11. Ezen elképzelések egyik előfutárát a klasszikus 
tudásszociológia jelentette. A tudásszociológia erős programja elsősorban abban különbözik a klasszikus 
tudásszociológiától, hogy a tudás léthezkötöttségének tételét a természettudományos ismeretekre is 
kiterjeszti. Érdekes helyet foglal el e tekintetben Karl Popper. Popper ugyanis egyrészt igen hevesen 
támadta a racionalizmust megkérdőjelező vagy relativizáló tudásszociológiai és egyéb irányzatokat (lásd 
Popper 2001. 384-425), ugyanakkor antifundacionalizmusa, vagyis a tudás megalapozhatóságának, 
verifikálhatóságának elvetése, illetve az ebből származó decizionizmusa, vagyis az az elgondolás, 
miszerint tudományos elméleteink és módszereink választásainkon alapulnak (lásd ehhez Hacohen 2002. 
224-235.), beleillik a konstruktivizmus érvrendszerébe. Szintén jól felhasználhatók ezen irányzat számára 
Thomas Kuhn gondolatai, aki tagadta az objektív, korfüggetlen, lineárisan haladó tudományeszményt, és 
az egyes tudományos elméleteket mindig csak egy adott korszak, adott társadalmi közeg, adott paradigma 
tükrében tekintette igaznak (lásd Kutrovátz 2000. 10-11.). 
9 Lásd Balogh-Karácsony 2000. 281-283. 
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A kognícióelméleti, illetve a fentebb már említett szociális konstruktivizmus 

mellett beszélhetünk még empirikus konstruktivizmusról,10 illetve az ezek egyesítésére 

tett kísérletekről.11 Ezen irányzatok képviselői általában radikális konstruktivizmusként 

is jellemzik álláspontjukat.12 

Nem kizárólag a kongnícióelméleti konstruktivizmus sajátossága az, hogy az 

emberi gondolkodást vizsgáló empirikus tudományok eredményeit használja fel a 

realizmus alaptételeinek kritikájához. Ide sorolható az elsősorban Georg Lakoff és Mark 

Johnson nevével fémjelzett sajátos filozófiai irányzat is. Ezen irányzat egyik fontos 

tétele az elme testhez kötöttségét (embodiment) mondja ki, vagyis azt, hogy agyunk 

felépítése meghatározza fogalmaink egy részét, s ezáltal következtetéseinket is 

befolyásolja.13 Elméletük másik fontos alkotója metaforaelméletük, amely szerint a 

metaforák konstitutív szerepet töltenek be a fogalomalkotásban és a gondolkodásban.14 

Jóllehet saját álláspontjukat is realizmusnak tekintik,15 illetve kritizálják a relativista 

vagy konstruktivista irányzatokat,16 ugyanakkor támadásaik elsősorban az angolszász 

analitikus filozófia olyan tételei ellen irányulnak, mint az objektivizmus, az igazság 

korrespondenciaelmélete vagy a megismerés reprezentációelmélete.17 Éppen azon 

elgondolások ellen tehát, melyekkel az imént a realizmust jellemeztük. Abból a tételből 

pedig, hogy fogalomalkotás és gondolkodás nem lehetséges metaforák nélkül, 

következik – mivel a metaforák nyelv- és kultúrafüggők –, hogy fogalmaink és 

gondolkodásunk is az. Lakoff besorolható az úgynevezett kognitív nyelvészet 

irányzatába, amely ismeretelméleti kérdésekre keres új megoldásokat a nyelvészet és a 

kongnitív tudomány empirikus eszköztárának segítségével,18 e törekvések célja pedig 

elsősorban azon ismeretelméleti tételek kritikája, melyeket fentebb a realizmus fő 

ismertetőjegyeiként határoztunk meg.19 

Mindenképpen szükséges e sorban megemlíteni a naturalizmust is, jóllehet ezen 

irányzat elhelyezése a realizmus-konstruktivizmus vita mentén igen nehéz vállalkozás. 

Ennek egyik oka, hogy a naturalizmus maga is egy összetett és állandóan változó 
                                                 

10 Ezen irányzat legismertebb képviselője Karin Knorr-Cetina (lásd Balogh-Karácsony 2000. 283-285.) 
11 Ilyen az úgynevezett „Delfin-csoport” (lásd Balogh-Karácsony 2000. 285-293.). 
12 A radikális konstruktivizmus bemutatásához lásd még Karácsony 1988. 
13 Lásd Lakoff-Johnson 1999. 16-44. 
14 Lásd Lakoff-Johnson 1999. 45-73. 
15 Lásd Lakoff-Johnson 1999. 89-92. 
16 Lásd Lakoff-Johnson 1999. 463-467. 
17 Lásd Lakoff-Johnson 1999. 443-444. Lakoff és Johnson a kognitív tudomány mellett elsősorban 
metaforaelméletük segítségével kritizálják az objektivista ismeretelméletet. 
18 Lásd Kertész 2000. 210-213. 
19 A Lakoff nevével fémjelzett filozófiai irányzathoz lásd Brunczel 2007. 
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irányzat, melynek nehéz egységes meghatározását adni.20 Mindazonáltal annyi 

kijelenthető, hogy a naturalizmus egyik legfontosabb alapelve az apriori ismeretek 

elvetése.21 Ezzel a naturalizmus elutasítja azt a klasszikus tudományfilozófiai 

elképzelést, miszerint az episztemológia jelenti a tudomány fundamentumát. A 

naturalizmus az ismeretelmélet pszichologizálását tűzte ki célul,22 ezáltal az elméletek 

megalapozhatóságát körkörösségre cserélve.23 Annak ellenére, hogy e kritikának a 

realizmus fent ismertetett alaptételei közül több is áldozatul eshet, mégsem jelenthetjük 

ki egyértelműen, hogy a naturalizmus besorolható lenne a konstruktivista irányzatok 

közé. Például az episztemológia pszichologizálásának programja, illetve általában véve 

a világ minden jelenségének természeti elvek alapján történő megmagyarázása részben 

éppen a relativizmus ellenében lép fel. Ezzel együtt a konstruktivisták mégis 

meríthetnek érveket a naturalista elgondolásokból. Például a Duhem-Quine-féle 

aluldetermináltsági tétel szerint a megfigyelések nem határoznak meg egyértelműen egy 

elméletet, vagyis a megfigyelések egy adott halmazához több, egymásnak ellentmondó 

elmélet is illeszthető. Ezzel szorosan összefügg a szintén e két gondolkodó nevéhez 

fűződő holizmus tézise.24 Eszerint az egyes állítások igazságát egymással 

összefüggésben, egész rendszerként kell vizsgálni, vagyis egy adott állítást nem 

cáfolnak meg a neki ellentmondó megfigyelési adatok. A tapasztalatnak ellentmondó 

állítást megtarthatjuk igazként, amennyiben átértékeljük elméletünk néhány más elemét. 

Az, hogy mely elemeket kell megváltoztatnunk, szintén nem determinált. Amennyiben 

az empirikus adatok nem határozzák meg egyértelműen az elméleteket, akkor két 

lehetőség marad: azok elfogadásában vagy pszichológiai, vagy pedig szociológiai 

tényezők játszanak szerepet.25 Tulajdonképpen megkülönböztethetjük a naturalizmust 

és a szociálkonstruktivista irányzatokat oly módon, hogy míg az előbbi a pszichológiai 

tényezőkre helyezi a hangsúlyt, addig az utóbbiak a szociológiaiakra, vagyis az egyik 

pszichologizálja, a másik pedig szociologizálja az ismeretelméletet,26 azonban a 

                                                 
20 A naturalizmus általános meghatározása szerint ez az irányzat azt tűzi ki célul, hogy a természet elvei 
alapján magyarázza a világ minden jelenségét, beleértve az emberrel és a társadalommal kapcsolatos 
kérdéseket is (lásd Kampis 2002a. 118). 
21 Lásd Giere 2000. 308. 
22 Lásd Quine 1999b. 
23 Az ismeretelmélet pszichologizálása ugyanis azt jelenti, hogy a megismerést a természetről szóló olyan 
tudással magyarázzuk, melyet épp e megismerés révén szereztünk (lásd Kampis 2002b. 312.). 
24 E két tételt lásd Quine 1998. 124. 
25 Lásd Laki 1998. 20. 
26 Lásd Fehér 1986. 48. 
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kognitív tudománynak köszönhetően a két terület közti határ elmosódni látszik, s így a 

két megközelítés konvergenciája figyelhető meg.27 

A konstruktivizmus mellett imént felsorakoztatott érvek, vagyis a 

kognícióelméleti konstruktivizmus, a kognitív nyelvészet, illetve a naturalisták érvei 

azért figyelemreméltóak, mivel azok az emberi megismerésre vonatkozó empirikus 

tudományos eredményekre, tehát a „kemény” tudományokra építve helyezkednek 

szembe a realizmus alaptételeivel. Ezen új természettudományos elképzelések és 

eredmények tükrében a realizmus olyan tételei, mint az objektivitás elve, a megismerés 

reprezentációelmélete vagy az igazság korrespondenciaelmélete a valósággal 

konfliktusba kerülő, apriorisztikus, metafizikai feltevéseknek tűnnek. Úgy is 

fogalmazhatunk, hogy a realizmus néven emlegetett ismeretelméleti irányzat a 

realitással találja magát szembe, vagyis ha a tudomány valóban realista akar lenni, 

akkor épp a realizmus néhány alapvető tételét kell megkérdőjeleznie. Ezzel együtt az 

egyszerűség kedvéért a továbbiakban is megmaradok a realizmus elnevezés mellett, 

jóllehet mindezekből látható, hogy ennek létjogosultsága igencsak megkérdőjelezhető. 

Mindeddig a konstruktivizmus mellett felhozott ismeretelméleti vagy 

tudományfilozófiai jellegű érvekről volt szó. Térjünk most rá a fentebb említett másik 

csoportra, vagyis a modern nyugati civilizáció kulturális, politikai vagy morális 

felsőbbrendűségét megkérdőjelező nézetekre. Ilyenek lehetnek például a nyugatitól 

eltérő kultúrák védelmében fellépő, azokat a nyugat uniformizáló törekvéseivel 

szemben megóvni igyekvő multikulturalista elgondolások, ide sorolhatók a nyugati 

racionalista, tudományos világképben csupán bizonyos csoportok érdekeit szolgáló 

eszközöket látó – például társadalomkritikai vagy feminista – elméletek, illetve e 

táborba tartoznak a nyugati civilizáció környezetromboló, saját létfeltételeit felélő 

életmódját kritizáló ökologista teóriák. Mindezekben közös, hogy támadják a nyugati 

civilizáció racionalitás-eszméjét, tudomány- és technika-centrikusságát, illetve azt az 

elgondolást, miszerint e nyugati társadalom világképe más kultúrákéval szemben 

kitüntetett, illetve univerzálisan érvényes lenne.28 Jóllehet tekinthetjük ezen érveket 

kulturális, politikai vagy morális jellegűeknek, de természetesen ezek alátámasztásához 

is szükség van rendszerint valamilyen ismeretelméleti tanra.  

A konstruktivista érvek e két csoportja közti különbségtevés indokoltságát 

mutatja az 1990-es években zajlott úgynevezett tudományháború is, amely a realista és 
                                                 

27 Lásd Kampis 2002b. 318. 
28 Lásd erről például Kutrovátz 2000. 14-18., 2005. 9-10. 
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a konstruktivista álláspont közti legélesebb konfrontációt jelentette.29 A 

tudományháború ugyanis szintén két síkon zajlott. Az ismeretelméleti vitához 

kapcsolódott egy politikai vagy kulturális diszkusszió is, amely hozzájárult ahhoz, hogy 

a konfrontáció olyan heves legyen, hogy rászolgáljon a háború elnevezésre. A 

konstruktivisták támadták a tudomány- és technika-centrikus modernitás 

felsőbbrendűségének eszméjét. A realisták pedig irracionalizmussal, relativizmussal, a 

tudomány mítosszá való degradálásával vádolták a konstruktivistákat, s a modern 

racionalitásra leselkedő veszélyt látták bennük.30 E szembenállás politikai színezetet is 

kapott, a konstruktivistákat intellektuális baloldalnak titulálták, míg a realistákat a 

konzervatív jelzővel illették.31 

Miután nagyvonalakban vázoltuk a realista-konstruktivista szembenállás főbb 

frontvonalait, vizsgáljuk meg, miképp helyezhetők el Luhmann nézetei ebben a 

kontextusban. Először is kijelenthetjük, hogy nyilvánvalóan a konstruktivisták 

táborához sorolható, hiszen egyrészt maga is konstruktivistának nevezi elméletét,32 

másrészt pedig a konstruktivizmus bemutatásakor annak egyik neves, jóllehet sajátos 

képviselőjeként említik.33 Elméletére a fentebb már említett Maturana és Varela-féle 

kognícióelméleti konstruktivizmus, illetve a Heinz von Foerster nevéhez köthető 

kibernetikai irányzat – melyet tulajdonképpen szintén tekinthetünk a konstruktivizmus 

egy sajátos fajtájának – gyakoroltak alapvető hatást. Ugyanakkor nem tekinthetjük 

elméletét ezen elgondolások puszta átvételének. Luhmann némiképp módosítja az átvett 

fogalmakat és elgondolásokat, illetve elmélete egészében azok egyéb elemekkel 

kiegészülve új színezetet kapnak. Mindez indokolttá teszi, hogy Luhmann esetében a 

                                                 
29 A tudományháború áttekintéséhez lásd Kutrovátz 2000. 2-7., 2005. 6-9., 2006. 25-27. 
30 Lásd Fuchs 1996. 312-313., Kutrovátz 2000. 4-7.  
31Természetesen túlzó lenne az az állítás, miszerint egyértelmű kapcsolat létezne az ismeretelmélet és a 
politikai nézetek között, vagyis a konstruktivista ismeretelméletből szükségképpen baloldali politikai 
elvek, a realistából pedig jobboldaliak következnének.  
32 Emellett Luhmann úgy is jellemzi saját teoretikus programját, mint a quine-i naturalizált 
episztemológia szociológiai alkalmazását (lásd Luhmann 1999a. 32.). 
33 Legalábbis a konstruktivizmus német vonatkozásait taglaló munkákban (például Balogh-Karácsony 
2000. 279-323.). Kiemelt helyen szerepel a konstruktivizmust összegző némely angolszász területen 
született műben is (például Delanty 2005. 136-152), azonban előfordul, hogy kimarad a neve (például 
Kukla 2000.). Ennek oka valószínűleg egyfelől abban keresendő, hogy Luhmann recepciója angol 
nyelvterületen még nem ért el minden olyan területre, ahol elmélete releváns lehet, másfelől pedig abban, 
hogy ő maga nem vett részt az életének utolsó éveire eső tudományháborúban. 
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konstruktivizmus egy új, jóllehet más irányzatokból erősen merítő változatáról 

beszéljünk.34 

Mindezek alapján egyértelmű, hogy a realizmus-konstruktivizmus vita alapvető 

ismeretelméleti problémájának, vagyis a világnak az elmében való reprezentációja 

kérdésében Luhmann egyértelműen a konstruktivista oldal mellett foglal állást, 

mégpedig annak egyik legradikálisabb formáját képviselve. Elméletében a tudat és a 

világ között semmiféle műveleti kapcsolat nem lehetséges. A tudat teljesen zárt, 

autopoiétikus rendszer, mely kizárólag saját maga hozhatja létre elemeit és struktúráit 

saját korábbi műveleteiből, vagyis az észlelésekből. De miben áll ekkor az észlelés? 

Vagyis miképp szerezhet a tudat mégis információt a világról? Semmiképpen sem úgy, 

hogy bármi is „bekerül” a külvilágból a tudatba. Az a folyamat, melynek során a 

tudatban létrejön a külvilágról alkotott észlelet, két olyan határt is tartalmaz, amely 

meggátolja, hogy valamiféle átviteli mechanizmusról beszélhessünk: egyfelől a külvilág 

és az idegrendszer, másfelől pedig az idegrendszer és a tudat közti határvonal. A látás 

során például a fotonok nem lépnek az érzékszervekbe. A fotonok irritálják a 

látószerveket anélkül, hogy behatolnának azokba. Ezen irritáció következtében 

bizonyos változások mennek végbe a látószervben, melyek továbbítódnak az 

idegrendszerbe. Az idegrendszer egy zárt, autopoiétikus rendszer, mely strukturális 

kapcsolatban áll a tudattal, mely szintén zárt és autopoiétikus rendszer. Az előbbi 

biológiai, az utóbbi pedig pszichikai rendszer. A kettő teljesen eltérő művelettípusokkal 

rendelkezik, tehát nyilvánvaló, hogy semmiféle átvitel nem lehetséges köztük. A vér 

nem kerül be a tudatba, a gondolatok pedig nem jutnak be a vérkeringésbe. A biológiai 

rendszerek, vagyis az érzékszervek és az idegrendszer kizárólag saját műveleteik révén 

hozzák létre azt az információt, amit a külvilágból érkező irritációk kiváltanak bennük. 

Ez az információ azonban még nem tekinthető a külvilágra vonatkozó észleletnek. Az 

idegrendszer ugyanis kizárólag a biológiai organizmust képes megfigyelni. Érzékeli, 

hogy a fotonok kiváltottak bizonyos változásokat az érzékszervekben, azonban ez 

számára nem „látás”, csupán a biológiai rendszer egy állapotváltozása. Kizárólag a 

tudatban jön létre az, amit látásnak, vagyis észleletnek nevezhetünk. A tudat azonban 

észleleteit megint csak kizárólag saját korábbi műveletei révén hozza létre, a külvilágról 

                                                 
34 Karácsony András – megkülönböztetendő a konstruktivizmus egyéb irányzataitól – Luhmann elméletét 
műveleti konstruktivizmusnak nevezi (Balogh-Karácsony 2000. 295.). Ezt az operacionalista 
szemléletnek Luhmann elméletében betöltött kardinális szerepe indokolja (lásd ehhez a 3.2 fejezetet). 
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alkotott tudati kép a tudat saját teljesítménye.35 Luhmann tehát az ismeretelmélet 

reprezentációelméleti tételét a neurobiológia eredményeire támaszkodva véli 

tarthatatlannak, ennyiben elmélete hasonlóságot mutat a fent említett kognícióelméleti 

konstruktivizmussal. 

Amikor azonban konstruktivista ismeretelméletről beszél, Luhmann elvétve 

foglalkozik csak a tudat, az idegrendszer és a külvilág kapcsolatának itt említett 

kérdéseivel. Ennek nem csak az az oka, hogy nem szakterülete a neurobiológia vagy a 

kognitív tudomány, hanem az is, hogy Luhmann az ismeretelméleti kérdéseket nem az 

emberi megismerés, hanem a kommunikáció vizsgálatának segítségével tartja 

megválaszolhatónak. Az ismeretelmélet alapfogalmait – mint megismerés, tudás vagy 

igazság – nem a pszichikai vagy a biológiai rendszerekkel, hanem a szociális 

rendszerekkel kapcsolatban veti fel.36 Ez persze nem azt jelenti, hogy Luhmann szerint 

a megismerés teljesen független lenne a pszichikai rendszerektől, hiszen például a 

kommunikáció teljesen elképzelhetetlen tudatok nélkül. Továbbá a kommunikációs 

rendszerek semmilyen közvetlen kapcsolatban nem állnak a külvilággal, e kapcsolat 

csak a tudatok észlelésein keresztül lehetséges. Luhmann elméletében tehát a világ egy 

tényállása és az arról való ismeret között három, műveletileg teljesen átjárhatatlan 

rendszerhatár húzódik: a külvilág és a biológiai rendszerek, a biológiai és a pszichikai 

rendszerek, illetve a pszichikai és a kommunikációs rendszerek közti választóvonal. 

Azt, hogy az ismeretelméleti kérdéseket a pszichikai helyett a szociális 

rendszerekre vonatkoztatva kell tárgyalnunk, Luhmann a tudományfilozófia 

fejleményeivel, például a tudásszociológiával, a tudományszociológiával, a kuhni 

tudományfilozófiával indokolja. Úgy véli azonban, hogy ezek a kezdeményezések nem 

voltak kellő mértékben radikálisak, és mindezidáig nem ment végbe az ismeretelmélet 

teljes szociologizálása.37 Luhmann azáltal véli megvalósíthatónak az ismeretelmélet 

eme radikális szociologizálását, hogy a megfigyelést – mellyel tulajdonképpen a 

megismerés fogalmát helyettesíti38 – nem csak a pszichikai, hanem a szociális 

rendszerekre is alkalmazza.  

Vizsgáljuk most meg, hogy a megfigyelés luhmanni elméletéből milyen 

megállapítások adódnak az ismeretelmélet számára. Először is a megfigyelés mindig 

                                                 
35 Lásd Luhmann 1992b. 19-20., 1999d3. 68-69. 
36 Lásd Luhmann 1992b. 21-23., 2004b. 227. 
37 Lásd Luhmann 1992b. 68-72. 
38 Lásd Luhmann 2004b. 222. 
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egy megkülönböztetés alkalmazását jelenti. A világban azonban nincsenek 

megkülönböztetések. Nem létezik például olyan, hogy valami másképp is lehetséges, 

hanem minden úgy van, ahogyan van. Minden megkülönböztetést a megfigyelő hoz 

létre. A külvilágban tehát semmi sincsen, ami megfelelne az ismeretnek, mivel az 

ismeret mindig megkülönböztetésen alapul, vagyis azt jelenti, hogy valamit 

valamilyenként, s nem pedig másmilyennek jelölünk meg.39 

Luhmann szerint tehát minden ismeret a megfigyelő konstrukciójaként jön létre. 

Ennek ellenére nem tartja helyénvalónak, ha ezt a fajta ismeretelméletet a realizmussal 

állítják szembe. Minden megfigyelés reálisan végbemenő művelet, illetve minden 

megfigyelés egy reális rendszerhez tartozó művelet egy reális környezetben.40 Ez 

azonban nem azonos a megfigyelések objektivitásával, vagy azzal, hogy a 

megfigyelések leképezik, megjelenítik a világot. Szemben tehát a „klasszikus” 

realizmussal, Luhmann nem a megismerés tárgyával kapcsolatban veti fel a realizmus 

kérdését, hanem a megismerés, vagyis a megfigyelés végrehajtását illetően. 

Az imént utaltam rá, hogy Luhmann a megismerést és a megfigyelést szinonim 

értelemben használja. A megismerés tehát egy időtartam nélküli esemény. A 

megismerés továbbá mindig reális, olyan, amilyen, tehát nem vethető fel vele 

kapcsolatban az igaz/hamis kérdése.41 Szükségünk van tehát egy további fogalomra, 

mellyel kapcsolatban beszélhetünk igazságról, s ez Luhmann-nál a tudás. A tudást a 

megfigyelések kondenzációjaként határozza meg. A tudás a megismerésnek mint 

megfigyelési műveletnek a tömörítése, egy azonosságra történő redukciója, amely 

lehetővé teszi annak megismétlését.42 Ugyanakkor – ahogy azt már többször láthattuk – 

Luhmann elmélete nem engedi meg, hogy valaminek állandó létet tulajdonítsunk, 

minden csupán a pillanatnyi műveletek révén lehet valóságos, s nem kivétel ez alól a 

tudás sem. A tudás is csupán a pillanatnyi műveletek révén reális, időbeli tartósságot 

csak egy megfigyelő által nyerhet, aki megfigyeli, hogy ezt már korábban is tudták.43  

A tudás e meghatározás értelmében – vagyis mint pillanatnyi műveletek által 

aktualizált ismétlődő állandóság – nem más, mint struktúra. A tudás a kommunikáció 

                                                 
39 Lásd Luhmann 2004b. 223. 
40 Lásd Luhmann 1992b. 78., 2004b. 221. E megállapításokat tükrözi vissza a Soziale Systeme kezdő 
mondata is: „Az itt következő elgondolások abból indulnak ki, hogy vannak rendszerek.” (Luhmann 
1987a. 30.) Lásd ehhez még Balogh-Karácsony 2000. 298-300. 
41 Lásd Luhmann 1992b. 87. 
42 Lásd Luhmann 1992b. 107., 123. 
43 Lásd Luhmann 1992b. 129-130.  
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struktúrája, mely nélkülözhetetlen annak autopoiésziszéhez.44 A struktúrák, tehát a 

tudás is, a kommunikációra vonatkozó elvárásokat jelentenek. Az elvárások korlátozzák 

a kapcsolódóképes műveletek körét, vagyis egy adott téma felvetése meghatározza, 

hogy milyen kommunikáció következhet rá. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek az 

elvárások minden esetben teljesülnek. Az elvárások nem teljesülése esetén két lehetőség 

áll előttünk. Egyrészt feladhatjuk vagy módosíthatjuk azokat, másrészt pedig 

megtarthatjuk őket. Azokat, melyeket feladunk, kognitív típusú, melyeket pedig 

megtartunk, normatív típusú elvárásoknak nevezi Luhmann. A tudás kognitív típusú 

elvárás, szemben például a joggal, amely normatív.45  

A kommunikációs rendszerek autopoiészisze és e rendszereknek a pszichikai 

rendszerekkel való strukturális kapcsolata segítségével Luhmann leírhatónak véli az 

explicit és implicit tudás Polányi-féle különbségét. A kommunikációs rendszerek 

autopoiészisze rá van utalva a pszichikai rendszerekkel való strukturális kapcsolatra. A 

pszichikai rendszerek azonban a kommunikáció autopoiészisze számára teljes 

mértékben hozzáférhetetlenek, átláthatatlanok. Egy megfigyelő azonban megfigyelheti 

mindkettőt egyszerre, és megkülönböztetheti a tudás két fajtáját. E megfigyelő számára 

az a tudás tűnik explicitnek, amely a kommunikációs rendszer autopoiészisze során 

reprodukálódik, a tudás azon része pedig, amely nem a kommunikációtól függ, hanem a 

pszichikai rendszerekkel való strukturális kapcsolódásoktól, alkotja az implicit tudást.46 

Mindez persze csak egy megfigyelő számára van így, a valóságban a tudás a 

kommunikációs rendszerekhez rendelhető. 

Térjünk most rá annak vizsgálatára, hogy miképp vélekedik Luhmann az 

ismeretelmélet egyik kardinális kérdéséről, az igazságról. Luhmann szerint az, hogy egy 

tudást igaznak vagy hamisnak tarthatunk, korántsem magától értetődő, hanem maga is 

evolúciós vívmány. A tudás és az igazság elválásának előfeltételeként az írást és a 

második rendű megfigyeléseket jelöli meg.47 Ahhoz, hogy a tudás igazságáról 

beszélhessünk, az szükséges, hogy megfigyeljük az elsőrendű megfigyeléseket, vagyis 

azt, amikor valaki azt állítja, hogy ez így és így van. Igazságról akkor beszélhetünk, ha 

az elsőrendű megfigyeléseket egy sajátos megfigyelési séma, nevezetesen az igaz/hamis 

megkülönböztetés segítségével figyeljük meg. E megkülönböztetés pedig nem más, 

                                                 
44 Lásd Luhmann 1992b. 134-135. 
45 Lásd Luhmann 1992b. 137-138. 
46 Lásd Luhmann 1992b. 41-42. 
47 Lásd Luhmann 1992b. 167. 
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mint a tudományos rendszer bináris kódja, az igazság tehát egy szimbolikusan 

általánosított kommunikációs médium. Luhmann az igazság fogalmát csak a 

tudománnyal mint a modern társadalom funkcionális részrendszerével kapcsolatban 

tartja alkalmazhatónak.48 A kódokhoz szükségesek programok is, melyek 

meghatározzák, hogy milyen kritériumok szerint tekintsünk valamit igaznak vagy 

hamisnak. A tudomány esetében a programok szerepét az elméletek és a módszerek 

töltik be.49  

Luhmann szerint tehát igaz az, amiről a tudomány azt állítja, hogy igaz. Ezzel 

pedig – mivel a tudomány szociális rendszer, s mint ilyen nem képes közvetlenül 

kapcsolatba kerülni a világgal – elveti az igazság minden olyan meghatározását, amely 

valamilyen módon a tudás és a világ tényállásai közti megfelelést állítaná. Ugyanakkor 

mégis létezik Luhmann-nál is egyfajta kapocs az igazság és a világ között, mégpedig az 

észleléseken keresztül. Az észlelések a pszichikai rendszerek műveletei, s mint ilyenek 

közvetítenek a kommunikációs rendszerek és a világ között. Ez nem azt jelenti, hogy az 

igazság megalapozható, levezethető vagy eldönthető lenne az észlelések segítségével, 

mivel az igazság kizárólag a tudományra mint kommunikációs rendszerre tartozik, mely 

sohasem léphet közvetlen kapcsolatba a tudatokkal. Luhmann szerint a tudományos 

elméleteknek az észlelésekkel szembeni eme rezisztenciáját mondja ki Duhem és Quine 

fentebb már idézett aluldetermináltsági vagy a holizmusra vonatkozó tétele is. Ezzel 

együtt azonban a pszichikai rendszerek közös észleléseinek Luhmann mégis egyfajta 

koordinációs szerepet tulajdonít, mely a bizonyosság közös forrásaként funkcionál. Ez 

mutatkozik meg abban is, hogy az igazság mint szimbolikusan általánosított 

kommunikációs médium – hasonlóan minden más efféle médiumhoz – rendelkezik egy 

szimbiotikus mechanizmussal, amellyel Luhmann a médiumnak az emberi testtel való 

kapcsolatát jelöli.50 S az igazság mint szimbolikusan általánosított kommunikációs 

médium esetében ezt a szimbiotikus mechanizmust az észlelés jelenti.51  

Luhmann elméletében a tudás társadalmi evolúció terméke. Luhmann ezzel 

egyfelől csatlakozik az úgynevezett evolúciós ismeretelméletekhez,52 ugyanakkor a 

                                                 
48 Lásd Luhmann 1992b. 173. 
49 Lásd Luhmann 1992b. 184., 197. 
50 Lásd az 5.3.3 fejezetben. 
51 Lásd Luhmann 1992b. 228-230. 
52 Evolúciós ismeretelmélet alatt tulajdonképpen két eltérő irányzatot is értenek. Az egyik a 
megismerőképesség evolúciós fejlődésére vonatkozik, tehát a megismerés biológia aspektusát vizsgálja, a 
másik pedig a tudás társadalmi evolúcióját elemzi, tehát a megismerést szociológiai környezetben veszi 
szemügyre (lásd Bradie-Harms 2008.). Az első tulajdonképpen szoros kapcsolatban áll a már említett 
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fentebb már ismertetett általános evolúcióelmélete53 segítségével kritizálja és jelentősen 

át is fogalmazza a tudás evolúciójára vonatkozó korábbi elképzeléseket. Láthattuk, hogy 

Luhmann általános evolúcióelmélete értelmében az evolúció nem a környezethez való 

jobb alkalmazkodást jelenti, mivel nem a környezet szelektál, hanem a rendszer maga. 

Nincs ez másképp a tudás evolúciója esetében sem. A tudás, vagy a tudomány 

evolúciója során a szelekciós mechanizmus abban áll, hogy egy régi vagy egy új tudást 

igazként vagy hamisként jelölünk meg. Luhmann szerint ezt nem a környezet dönti el, 

hanem kizárólag a tudományos rendszer.54 A környezet, azon belül is a tudatok, inkább 

a variációs mechanizmusban játszanak szerepet. A tudatok képzelőereje a forrása a 

tudományban bekövetkező újításoknak. Az autopoiétikus rendszerelmélet értelmében 

azonban nem létezhet műveleti kapcsolat a tudatok és a szociális rendszerek, jelen 

eseten a tudomány között, tehát a tudatokban megjelenő új ötletek csak annyiban 

jelentenek variációt a tudomány evolúciója számára, amennyiben azok 

kommunikációként is megjelennek.55 A modern tudomány evolúciójához azonban kevés 

a tudatok részéről érkező véletlenszerű innováció. Különböző mechanizmusok – mint 

például a tudósoknak az újításra való szocializációja, vagy a tudománynak a problémák 

feltárására és megoldására irányuló logikája – hivatottak biztosítani, hogy a variációk 

rendszerszerűek legyenek.56 A tudománynak ez az állandó variációt ösztönző működése 

Luhmann azon evolúcióelméleti tételét példázza, miszerint a funkcionálisan 

differenciált társadalomban a restabilizáció elválaszthatatlan a variációk 

megjelenésétől.57 

Az eddigiekben a realizmus-konstruktivizmus vita ismeretelméleti aspektusa 

mentén vizsgáltuk Luhmann gondolatait, s láthattuk, hogy elmélete egyértelműen a 

konstruktivista oldalhoz sorolható. Vizsgáljuk most meg, hogy mi mondható el 

elméletéről a vita kulturális, politikai aspektusa tekintetében. Kezdjük azzal a kérdéssel, 

                                                                                                                                               

naturalista ismeretelmélettel, míg a második elsősorban Karl Popper és Donald T. Campbell nevéhez 
köthető. Luhmann egyaránt hivatkozik mindkét irányzatra anélkül, hogy különbséget tenne azok között 
(Lásd Luhmann 1992b. 549-550.). 
53 Lásd az 5.4.1 fejezetben. 
54 Lásd Luhmann 1992b. 576-578. 
55 Lásd Luhmann 1992b. 566-567. 
56 Lásd Luhmann 1992b. 569-574. 
57 Luhmann ezen elképzelései az evolúciós ismeretelmélet imént említett két különböző irányzata közül a 
szociológiai aspektusokat vizsgáló megközelítésre vonatkoznak. A megismerés biológiai evolúciójával 
nem foglalkozik, holott elmélete ezt is feltételezi. Ha ugyanis nem létezik semmilyen átjárás a külvilág, a 
biológiai és a pszichikai rendszerek között, akkor a külvilág észlelésére nem marad más magyarázat, mint 
hogy a biológiai és a pszichikai rendszerek koevolúciójuk során olyan struktúrákat építettek fel, melyek 
lehetővé teszik azt. 
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hogy a modern tudományos világkép mennyiben tekinthető objektívnek. A tudományos 

megismerés során kizárólag az igazság kutatása-e a cél, vagy pedig – ahogy azt a 

konstruktivisták sokszor állítják – bizonyos érdekek vagy egyéb, tudományon kívüli 

tényezők torzítják, befolyásolják azt a képet, amit a tudomány tár elénk a világról? 

Jóllehet Luhmann nem kevésbé véli tarthatatlannak az objektivitás eszméjét, mint a 

konstruktivisták, elméletéből mégis inkább az olvasható ki, hogy a tudomány működése 

során kizárólag tudományos szempontok érvényesülnek, s nem pedig külső érdekek 

vagy hasonlók. Ez modernitáselmélete egyik legfontosabb alaptételéből, a funkcionális 

differenciálódás elvéből következik. A funkcionális differenciálódás ugyanis pontosan 

azt mondja ki, hogy minden részrendszer kizárólagos illetékességgel rendelkezik a rá 

jellemző funkció területén, és egyik rendszer sem képes befolyásolni a másikat. Attól, 

hogy valami gazdaságilag előnyös, vagy a politikusok érdekét szolgálja, még nem lesz 

igaz. Természetesen a tudományos részrendszer – csakúgy, mint mindegyik másik – 

függ más részrendszerektől, szüksége van azok teljesítményére, például finanszírozás és 

jogi szabályozás nélkül nincs kutatás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy finanszírozással 

vagy szabályozással befolyásolni lehetne azt is, hogy mit tekintünk igaznak. Nyilván 

számos példát találhatunk napjainkban arra, hogy a gazdaság vagy a politika egyes 

szereplői megrendelnek és finanszíroznak bizonyos kutatásokat, melyek objektivitása 

felettébb kétséges. Az igazságról azonban a világtársadalmi szinten funkcionáló 

tudományos rendszer dönt, mely egészének befolyásolása lehetetlennek látszik. 

Napjainkban például már eleve gyanakvással fogadják az olyan kutatások eredményét, 

melyek mögött valamilyen érdekcsoportot sejtenek. 

Luhmann szintén elutasítja azt az elképzelést, miszerint a kulturális eltérések 

befolyásolnák azt, hogy mit tart a tudomány igaznak. Ezt a tudomány evolúciójáról 

elmondottak segítségével világíthatjuk meg. A kulturális miliő a tudatokon keresztül 

befolyásolhatja ugyan a tudomány evolúcióját, azonban csakis a variációs 

mechanizmust, vagyis eltérő kulturális környezetben eltérő kérdések, ötletek merülnek 

fel. Ezek szelekciójáról azonban, vagyis arról, hogy azok igaznak bizonyulnak-e, már 

kizárólag a tudomány dönt, mely viszont a világtársadalom szintjén működő 

funkcionális rendszer.58 

A konstruktivisták egy további kritikája a modern tudománnyal szemben a 

technika térhódítására, a technicizálódásra vonatkozott. Gyakran jelentek meg olyan 

                                                 
58 Lásd Luhmann 1992b. 592. 
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vélemények, miszerint a technika elfedi, eltorzítja a világgal való kapcsolatunkat, és 

rombolja a humán és ökológiai környezetünket. Technika vagy technicizálódás alatt 

Luhmann a világ komplexitásának egyfajta redukcióját, formalizálását, funkcionáló 

leegyszerűsítését érti. Másképp fogalmazva a technika egy olyan konstrukció, amely 

kevésbé komplex mint a valóság, ugyanakkor e redukció miatt kontrollálható. 

Amennyiben ily módon definiáljuk a technikát, akkor abba nem csak a műszaki, 

technológiai értelemben vett eszközök értendők bele, hanem minden olyan 

mechanizmus, amely egy saját valóságot konstruál azáltal, hogy a valóság csak 

meghatározott aspektusait veszi figyelembe. Ilyen például a könyvvitel, vagyis amikor a 

termelési folyamatokat pénzben fejezik ki. Az ember munkája például csak mint 

pénzben kifejezett munkaerőráfordítás jelenik meg. Ez nyilván nem fejezi ki a munka 

minden humán vonatkozását, az ember „elidegenedik” munkájától – mondaná Marx. 

Csakhogy éppen ez a leegyszerűsítés, a valóság kezelhetetlen komplexitásának ez a 

redukciója teszi lehetővé, hogy bonyolult termelési rendszerek jöjjenek létre, és – 

csakúgy, mint a tudományban a környezet technicizált, formalizált leegyszerűsítése – a 

gazdaság esetében is ez az alapja a saját komplexitás felépülésének.59 A technika tehát a 

modern társadalmak rendkívüli komplexitásának egyik nélkülözhetetlen alappillére. 

Mindazonáltal Luhmann nem azt állítja, hogy ne vizsgálhatnánk e redukció negatív 

következményeit, csupán azt, hogy az erre vonatkozó eddigi kísérletek – mint a politikai 

gazdaságtan marxi kritikája, Husserl elgondolásai az európai tudományok válságáról 

vagy pedig a technika és tudomány mint ideológia Habermasnál – nem voltak képesek a 

jelenséget megfelelő módon megragadni.60 

A realizmus-konstruktivizmus vita egyik fontos kérdése, hogy a nyugati 

tudomány- és technikaközpontú modern társadalom miképp hasonlítható össze más 

kultúrákkal. Mondhatjuk-e azt, hogy valamiképp kitüntetett azokhoz képest, vagy pedig 

a modern nyugati tudományos világkép is a világnak csupán egy, s nem abszolút 

érvényű értelmezése. Egyfelől – mivel Luhmann elméletében nem beszélhetünk a világ 

egyetlen helyes leírásáról – igaz ugyan, hogy a modern tudomány világképét nem 

tekinthetjük abszolút érvényűnek. Ugyanakkor bizonyos értelemben mégis mondhatjuk, 

hogy a modern tudomány kitüntetett más világértelmezésekhez képest. A modern 

tudomány és a funkcionálisan differenciált társadalomszerkezet elválaszthatatlanok 

egymástól. A modern tudományosság nem jöhet létre más társadalomtípusokban – 
                                                 

59 Lásd Luhmann 1992a1. 21., 1992b. 713. 
60 Lásd Luhmann 1992b. 715. 
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például a rétegzett társadalomban, ahol az igazság kérdése összefonódott a vallási-

morális világképpel –, illetve a funkcionálisan differenciált társadalomban sem 

lehetséges másfajta tudomány, például elképzelhetetlen, hogy a tudományos igazságot 

morális kérdések határozzák meg. A modern tudományos világkép tehát annyiban 

kitüntetett más világértelmezésekhez képest, amennyiben a modern társadalom 

kitüntetett más társadalomtípusokkal szemben. A modern társadalom pedig komplexitás 

tekintetében messze felülmúl minden egyéb társadalmi formációt. A komplexitás olyan 

fogalom Luhmann-nál, amely alkalmas eltérő társadalmak, illetve a társadalmak egyes 

jellemzőinek összehasonlítására. Ha pedig a komplexitás alapján vetjük össze a modern 

tudományos világképet egyéb világértelmezésekkel, akkor az előbbi egyértelműen 

felülmúlja az utóbbiakat, s ebben az értelemben beszélhetünk kitüntetettségéről. 

A modern nyugati és más kultúrák összehasonlítása kapcsán gyakran előkerül a 

racionalitás kérdése, amit gyakran tekintenek a modernitás egyik legfőbb 

sajátosságának, mely megkülönbözteti azt más kultúráktól. Nincs ez másképp 

Luhmann-nál sem, aki szintén a racionalitás fogalmát tartja az egyik legjobb eszköznek 

arra, hogy megragadjuk a modern nyugati társadalom sajátosságait.61 Úgy gondolja 

azonban, hogy mindezidáig nem sikerült a racionalitás kielégítő meghatározását 

nyújtani, s ezt a hiányt rendszerelmélete segítségével véli orvosolhatónak. Ahogy azt 

korábban már számos esetben láthattuk, Luhmann a legfőbb problémát abban látja, 

hogy a racionalitás fogalmát az emberből vagy az észből kiindulva kísérlik meg 

meghatározni. Luhmann ehelyett a sokkal absztraktabb rendszer/környezet differenciát 

veszi alapul. Egy rendszert akkor nevezünk racionálisnak, ha az megfigyeli saját maga 

és környezete viszonyát, és reflektál erre a rendszer/környezet differenciára, vagyis e 

differenciának az egysége információértékkel bír, orientációs funkciót tölt be a rendszer 

működése során. Másképp fogalmazva egy rendszer akkor racionális, ha környezetére 

kifejtett hatásait annak alapján igyekszik kontrollálni, hogy e hatásokra milyen 

viszonthatások érkeznek környezetéből.62  

Amennyiben ily módon határozzuk meg a racionalitást, akkor könnyen 

belátható, hogy lehetetlen annak teljes megvalósulása, hiszen egyetlen rendszer sem 

képes saját maga és környezete differenciáját teljes egészében megfigyelni. Ehhez 

ugyanis arra lenne szükség, hogy ez a rendszer/környezet megkülönböztetés a 

rendszeren kívülről történjen, azonban e megkülönböztetés a rendszer saját művelete, s 
                                                 

61 Lásd Luhmann 1992a2. 51. 
62 Lásd Luhmann 1987a. 640-642., 1992a2. 77. 
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mint ilyen, mindig a rendszeren belül megy végbe. Ebből kifolyólag amikor 

racionalitásról beszélünk, akkor sohasem abszolút, beteljesült értelemben használjuk e 

fogalmat, hanem azt vizsgáljuk, hogy az egyes rendszerek mennyiben képesek azt 

megközelíteni.63 Az, hogy egy rendszer a saját maga és környezete közti 

megkülönböztetést orientációs tényezőként használja, korántsem magától értetődő, 

hanem önreferens, második rendű megfigyeléseket feltételez. Önreferens, hiszen a 

rendszernek saját magára kell reflektálnia, illetve második rendű, mivel a rendszer azt 

figyeli meg, hogy az elsőrendű megfigyelései milyen visszahatást váltanak ki 

környezetéből. Az önreferencia és a második rendű megfigyelések Luhmann szerint 

csak a modernitásba való átmenettel váltak a társadalmi részrendszerek elsődleges 

orientációs tényezőivé. A racionalitás tulajdonképpen azt a jelenséget írja le, melyet 

korábban a funkcionális részrendszerek második rendű megfigyelések segítségével 

történő orientációjaként jellemeztünk.64 A tudományban például azt figyeljük meg, 

hogy mások miként figyelik meg publikációinkat, vagyis aszerint alakítjuk 

kutatásainkat, hogy azokra milyen válaszok várhatók a környezetből. A gazdaság 

szereplői aszerint alakítják tevékenységüket, hogy milyen válasz, vagyis milyen kereslet 

várható kínálatukra. A politikusok pedig azt veszik figyelembe mondanivalójuk vagy 

programjuk kialakításakor, hogy milyen reakciók várhatók azokra a közvélemény 

részéről.65 Amíg a részrendszerek esetében megfigyelhető egy bizonyos mértékű – ha 

nem is tökéletes – racionalitás, addig össztársadalmi szinten Luhmann szerint nem 

beszélhetünk ilyenről. A funkcionálisan differenciált társadalom egyik legfontosabb 

jellemzője ugyanis az, hogy abban nem létezik olyan centrum vagy kitüntetett 

részrendszer, amely képviselné, irányítaná az egész társadalmat. Ebből kifolyólag arra 

sincs lehetőség, hogy létrejöjjön a társadalom és környezete kapcsolatára vonatkozó 

valamiféle reflexió, és a társadalom folyamatait ennek alapján kontrollálják. Luhmann 

szerint tehát lehetetlen, hogy a modern társadalom megfelelő mértékben reflektáljon az 

ökológiai és a humán környezetével való kapcsolatára.66 

A racionalitás hozzájárul ahhoz, hogy a rendszer sokkal komplexebb 

kapcsolatokat tarthasson fenn környezetével, és ezáltal sokkal komplexebb saját 

struktúrákat építhessen fel. Luhmann szerint az ily módon értelmezett racionalitás a 

                                                 
63 Lásd Luhmann 1999a. 184. 
64 Lásd az 5.5.2 fejezetben. 
65 Lásd Luhmann 1992a2. 83. 
66 Lásd Luhmann 1987a. 643-644., 1999a. 185-186., 1990b. 249-258. 
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modern nyugati társadalom sajátja, a keleti kultúrák lényegében megmaradtak az 

elsőrendű megfigyelések szintjén, ami meggátolja a racionalitás kialakulását.67 

Luhmann tehát a racionalitás fogalmának segítségével megkülönböztethetőnek véli a 

modern nyugati kultúrát más kultúráktól, s mivel a racionalitásnak köszönhetően a 

társadalom sokkal komplexebb kapcsolatokat tarthat fenn környezetével, illetve sokkal 

nagyobb saját komplexitásra tehet szert, a racionalitás magyarázatot ad a nyugati 

társadalmak bizonyos teljesítménybeli fölényére. 

A nyugati civilizációnak ez a racionalitás általi kitüntetettsége azonban 

korántsem jelenti azt Luhmann-nál, hogy a modern társadalom valamiféle optimális 

állapot felé haladna, akár a környezetével való kapcsolata, akár pedig a társadalmon 

belüli viszonyok tekintetében. Egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy a 

racionális tervezés, vagyis a rendszer/környezet kapcsolat kontrollálására tett erőfeszítés 

ne váltana ki nem kívánt negatív hatásokat, melyek akár felül is múlhatják a pozitív 

következményeket. Továbbá Luhmann a modern nyugati tudomány minden 

teljesítményének elismerése mellet sem állítja azt, hogy a tudománynak csak áldásos 

hatásai lennének. A rendkívüli tudományos teljesítmény előfeltételét jelentő 

funkcionális differenciálódás egyben azt is maga után vonja, hogy nem vagyunk 

képesek kontrollálni a tudomány és környezete kapcsolatát, s így nem létezik 

semmilyen garancia arra vonatkozóan, hogy a tudomány teljesítménye ne jelentene 

káros hatásokat akár a társadalomra, akár pedig a társadalom humán és ökológiai 

környezetére nézve.68 

Összefoglalva az eddig elmondottakat, kijelenthetjük, hogy Luhmann álláspontja 

kettős képet mutat a realizmus-konstruktivizmus vita tükrében. Egyfelől a vita 

ismeretelméleti, tudományfilozófiai aspektusát tekintve egyértelműen konstruktivista 

nézeteket vall. Több konstruktivista irányzat eredményeit és fogalmait is felhasználja, 

ugyanakkor ismeretelmélete ezzel együtt is sajátos vonásokat mutat. Konstruktivizmusa 

egyfelől a legradikálisabbak közé tartozik, ami a megismerés és a külvilág közti 

bármiféle műveleti kapcsolat lehetőségének teljes tagadásából ered. Másfelől pedig 

kitűnik elmélete azzal is, hogy az ismeretelméleti kérdéseket a legalapvetőbb szinten 

értelmezi újra, ami abban áll, hogy az alapvető ismeretelméletei fogalmakat a szociális 

                                                 
67 Lásd Luhmann 1992a2. 79-80. 
68 Lásd Luhmann 1992b. 595. 
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rendszerekhez rendeli. Ezzel egyúttal elveti a szubjektum/objektum megkülönböztetést, 

mint az ismeretelmélet bevettnek tekinthető kiindulópontját is.69  

Ami azonban a vita kulturális vagy politikai vonatkozásait illeti, nézetei sokkal 

inkább a realista irányzathoz állnak közel. Elveti például azt a konstruktivisták által 

hangoztatott véleményt, miszerint a tudomány tulajdonképpen bizonyos érdekeket 

szolgál, vagy meghatározott csoportok világszemléletét tükrözi. Továbbá a nyugati 

tudományos, racionális világképet nem pusztán a világ egy lehetséges megismerési 

módjának, hanem olyan evolúciós vívmánynak tekinti, amely teljesítményét tekintve 

felülmúl minden létező alternatívát, és nem is képzelhető el luhmanni elméleten belül 

olyan, amely képes lenne azt meghaladni vagy helyettesíteni.70 

Az elméletben rejlő eme kettőségre71 egyrészt a funkcionális differenciálódás 

szolgálhat magyarázatul. A világ tudományos megismerése konstrukció ugyan – s 

ennyiben a konstruktivistákkal ért egyet –, azonban a funkcionális differenciálódás 

miatt e konstrukció kizárólag a tudományra tartozik. A tudomány pedig alapvetően 

olyan elveket alkalmazva érhet el sikereket, melyek számos ponton megegyeznek a 

realizmusnak tulajdonított ismeretelméleti tételekkel. A tudomány sikeres működéséhez 

szükség van olyan – Luhmann ismeretelmélete alapján ugyan fikciónak számító – 

feltételezésekre, mint a valóság megismerhetősége, az objektivitás vagy az abszolút 

igazság eszméje.  

A luhmanni elmélet e kettős vonását másrészt megmagyarázhatjuk az első és 

második rendű megfigyelések megkülönböztetése révén is. A realizmus és a 

konstruktivizmus közti különbség felfogható oly módon, hogy az előbbit elsőrendű, míg 

az utóbbit második rendű megfigyelésnek tekintjük. A világ tudományos megfigyelése, 

ahogyan azt a tudományos gyakorlatban művelik, elsőrendű megfigyelés, vagyis a 

tudomány megfigyel valamit, de arra már nem reflektál, hogy miképp, milyen 

megkülönböztetések segítségével teszi ezt, tehát naiv módon realista. A második rendű 

megfigyelés azonban az elsőrendű megfigyelés hogyanját veszi szemügyre. Ekkor az 

                                                 
69 A szubjektum/objektum megkülönböztetés elutasítására további példát is találhatunk a konstruktivista 
táboron belül Bruno Latour személyében, lásd Kutrovátz 2005. 33-35. 
70 Klaus Taschwer, miután rámutatott Luhmann és a konstruktivisták nézetei közötti lényeges 
hasonlóságokra, szintén kiemeli, hogy a tudomány és a társadalom kapcsolatát tekintve Luhmann inkább 
a konstruktivistákkal szemben álló konzervatív, autokrata tudományfelfogás híve (lásd Taschwer 1996. 
227.). 
71 William Rasch úgy fogalmaz, hogy Luhmann kétfrontos háborút vív a dogmatikus realizmus és a 
szkeptikus idealizmus ellen. Ezt a kettős kihívást mindazonáltal a konstruktivizmusra általában véve is 
érvényesnek tartja (Rasch 2000. 70-83.). Jac Christis pedig a realisták és a konstruktivisták közé 
pozícionálja Luhmannt (Christis 2001.). 
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elsőrendű megfigyelés relativizálódik, hiszen használhatott volna más 

megkülönböztetéseket is. A második rendű megfigyelés számára tehát az elsőrendű 

konstruálja a valóságot. Mindez a relativizmus és konstruktivizmus azonban nem 

látható az elsőrendű megfigyelés számára. A tudományos megismerés tehát mint az 

ismeretelméleti, tudományfilozófiai vizsgálat tárgya, vagyis amennyiben második rendű 

megfigyelés segítségével tekintünk rá, konstruálja a világot, azonban maga a tudomány, 

mint az elsőrendű megfigyelések szintjén funkcionáló részrendszer, realista módon 

működik.72 E meghatározás szerint realizmus és konstruktivizmus tulajdonképpen nem 

is zárják ki egymást, illetve a realista-konstruktivista vita során a felek nem ugyanarról 

a problémáról beszélnek.73  

Végül pedig kínálkozik egy harmadik út is arra vonatkozóan, hogy feltárjuk a 

luhmanni elmélet e kettős természetének okát. Ehhez az elmélet legabsztraktabb szintjét 

kell szemügyre vennünk. Láthattuk, hogy Luhmann elméletében a differencia mindig 

megelőzi az azonosságot, vagyis a világ megfigyeléséhez először mindig egy 

megkülönböztetést kell végrehajtanunk. E megkülönböztetést a megfigyelő hozza létre, 

s nincsen semmiféle előírás arra vonatkozóan, hogy hol kell azt meghúzni, mindig van 

más lehetőség is. Ennyiben azt mondhatjuk, hogy a megkülönböztetés, vagyis a világ 

megfigyelése tetszőleges. Ugyanakkor láthattuk azt is, hogy a luhmanni rendszerelmélet 

értelmében a megfigyeléseknek mint műveleteknek csatlakozniuk kell egymáshoz, 

vagyis kapcsolódóképesnek kell lenniük. Ez nagyban korlátozza a lehetséges 

megkülönböztetések körét, hiszen olyan megkülönböztetést kell alkalmazni, amely 

felismerhető és megismételhető a következő művelet által. A differenciaelmélet tehát 

Luhmann elméletének konstruktivista, relativizáló oldalát jelenti, az operacionalista 

szemléletből adódó kapcsolódóképesség követelménye pedig a tetszőlegesség 

korlátozását.74 

Érdemes röviden kitérni Luhmann és a posztmodern elméletek kapcsolatára is. 

Egyrészt megfigyelhetők bizonyos hasonlóságok, hiszen Luhmann polikontexturális 

                                                 
72 Lásd Luhmann 1992b. 100. 
73 Kutrovátz Gábor ehhez nagyon hasonló következtetésre jutott a tudományháborúban szembenálló két 
oldal jellemzésekor, lásd Kutrovátz 2005. 12-15.  
74 A 3.1 fejezet példáját folytatva, ha az asztalt akarjuk megfigyelni, akkor először meg kell azt 
különböztetnünk. Elvileg erre számos lehetőség kínálkozik: csak az asztallapot határoljuk el, beleértjük a 
fiókos szekrényt, esetleg az asztali lámpát, vagy akár az egész szobát. Ha azonban azt szeretnénk, hogy 
mások is tudják, miről beszélünk – vagyis megfigyelési műveletünk kapcsolódóképes legyen – akkor 
célszerű asztal alatt „magát az asztalt” értenünk. 
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társadalomról, a posztmodern pedig radikális pluralizmusról beszél.75 Vannak azonban 

igen lényeges különbségek is. Egyrészt Luhmann esetében korántsem beszélhetünk 

relativizmusról, tetszőlegességről. Igaz ugyan, hogy semmi sem rögzített, minden 

lehetséges másképp is, azonban a társadalom minden részrendszerének számos 

feltételnek kell megfelelnie. Ezt leírhatjuk a strukturális kapcsolódások segítségével, 

vagy az imént említett kapcsolódóképesség követelményével is. A másik különbség 

pedig abban áll, hogy Luhmann elutasítja azt a nézetet, miszerint a 20. század második 

felében új társadalomtípus jött volna létre, ahogy azt a posztmodern elméletek állítják. 

Ma is abban a modern társadalomban élünk, melynek alapvető struktúrája az újkor 

hajnalán alakult ki. Ez azt is jelenti egyben, hogy Luhmann a posztmodernre 

emlékeztető tulajdonságokat tulajdonít a modern társadalomnak, mint például a 

polikontexturalitás. Annak oka pedig, hogy ennek ellenére napjaink társadalmát mégis 

posztmodernként írják le, Luhmann szerint többek között abban keresendő, hogy a 

baloldali gondolkodók félreértelmezték a modernitást, és túlzó emancipatorikus 

elvárásokat támasztottak vele szemben, s amikor rájöttek, hogy ezek teljesíthetetlenek, 

akkor nem az elméleti tévedésüket látták be, hanem deklarálták a társadalom 

megváltozását.76 

 

8.2 Módszertani individualizmus és módszertani kollektivizmus 

 

A második társadalomfilozófiai kérdés, melynek tükrében Luhmann elméletét elemzem, 

a módszertani individualizmus és a módszertani kollektivizmus közti vita. A két 

álláspont elhatárolása nem könnyű feladat. Első megközelítésben azt mondhatjuk, hogy 

módszertani individualizmus alatt azt az irányzatot értjük, amely azt állítja, hogy 

minden társadalmi jelenség megmagyarázható kizárólag az individuumokra való 

hivatkozással, tehát ha a magyarázatban szerepel is valamilyen kollektív fogalom, az 

redukálható az individuumokról szóló állításokra.77 A módszertani kollektivizmus pedig 

– melyet nevezhetünk módszertani holizmusnak is – azt állítja, hogy a társadalmi 

jelenségek magyarázatában megkerülhetetlen a kollektív fogalmak használata, és azok 

                                                 
75 A posztmodern meghatározását radikális pluralizmusként lásd Welsch 2002. 4-5. 
76 Lásd Luhmann 2005d8. 159., 2000b. 44. Kiss Endre a posztmodern létrejöttét szintén a neomarxizmus 
és a strukturalizmus kihunyása által keletkezett filozófiai űrrel magyarázza (Kiss E. 2003d. 82). 
77 A módszertani individualizmusnak megközelítőleg ilyen meghatározását adja J. W. N. Watkins 
(Watkins 1994. 442.), Jon Elster vagy Karl Popper (mindkettőt lásd Orthmayr 1997. 4-5.). E definíciók 
tulajdonképpen már tartalmazzák a módszertani kollektivizmus meghatározását is. 
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nem redukálhatók az individuumokról szóló állításokra. Más szavakkal a társadalmi 

jelenségek – jóllehet az individuumok cselekedetei eredményezik azokat – olyan 

tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek nem vezethetők vissza az individuumokra, tehát 

emergensek. Módszertani individualizmus és módszertani kollektivizmus 

szembenállását tehát kifejezhetjük a redukció és az emergencia fogalmak 

szembeállításával is. 

A módszertani individualizmus a mikroszint bizonyos elsőbbségét hirdeti a 

makroszinttel szemben, amely elsőbbség általában a magyarázatokra vonatkozik. 

Emellett beszélhetünk a mikroszint más jellegű kitüntetettségéről is, például ontológiai 

vagy logikai értelemben vett elsőbbségéről.78 Az ontológiai kitüntetettség azt jelenti, 

hogy kizárólag az individuumok valóságosak, a társadalmi entitások csak konstrukciók. 

A logikai elsőbbség pedig abban áll, hogy a kollektív fogalmakról tett kijelentések 

logikailag függenek az individuumokról szólóktól, vagyis elvileg lefordíthatók az 

utóbbiakra. Jóllehet e megállapításokat meg kell különböztetnünk a mikroszint 

magyarázatokra vonatkozó elsőbbségétől, azonban ezek sokszor összefonódhatnak és 

keveredhetnek egy állásponton belül. A módszertani individualizmus ugyanis mint a 

magyarázatokra vonatkozó irányelv önmagában csupán egy normatív követelmény, s 

valahogyan meg kell indokolni, hogy miért nem használhatunk kollektív fogalmakat a 

magyarázatokban. Erre az egyik kínálkozó érv az, hogy a kollektív fogalmak nem 

valóságosak, s ekkor az ontológiai érvet alkalmazzuk, vagy pedig azt mondjuk, hogy a 

kollektív fogalmak visszavezethetők az individuumokról szóló állításokra, s ekkor pedig 

a logikai érvhez jutunk el.79 

Felhozhatók azonban olyan érvek is a módszertani individualizmus mellett, 

melyek nem ontológiai vagy logikai jellegűek, hanem a magyarázatokra vonatkoznak. 

A holista elméletekhez sokszor funkcionális magyarázattípus is társul,80 mely a 

cselekvést azzal magyarázza, hogy az bizonyos funkciót tölt be valamilyen átfogóbb 

egységben. E magyarázattípus esetében azonban azzal a módszertani problémával 

nézünk szembe, hogy a magyarázandó, vagyis az okozat, megelőzi a magyarázót, 

vagyis az okot, hiszen a funkció teljesülése a cselekvés után következik be. 

Amennyiben manifeszt funkciókról van szó, akkor ez a probléma feloldható oly módon, 

                                                 
78 Arthur C. Danto a mikroszint elsőbbségének öt válfaját különböztette meg, úgymint ontológiai, logikai, 
magyarázó, verifikációs és ismeretelméleti (lásd Orthmayr 1997. 5-6.). 
79 Lukes szerint például Watkins definíciójában keverednek a különböző típusú érvek (Lukes 1994. 453.). 
80 Alexander Rosenberg szerint a holizmus és a funkcionalizmus szükségképpen együtt jár (Rosenberg 
1988. 132.). 
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hogy a funkció teljesülése mint célképzet vagy szándék jelen van a cselekvő tudatában, 

s ekkor az ok a helyére, vagyis az okozat elé kerül. A funkcionalista elméletekben 

azonban legtöbbször a hangsúly a látens funkciókon van, s ezeknek pont az a lényegük, 

hogy nem jelennek meg célképzetként.81 Amennyiben a funkcionalisták arra a kérdésre 

keresik a választ, hogy miképp magyarázhatók azok a cselekedetek, melyek a cselekvő 

szándékain kívül eső funkciókat töltenek be a társadalomban, s nem elégszenek meg 

annyival, hogy a dolgok valamilyen felsőbb erőnek köszönhetően így vannak 

elrendezve, akkor tulajdonképpen nem marad más választás, minthogy az 

evolúcióelméletet hívják segítségül.82 Az evolúcióelméletet szintén számos kritika éri a 

módszertani individualisták részéről,83 ennek ellenére mégsem mondhatjuk azt, hogy 

evolúcióelmélet és módszertani kollektivizmus szükségszerűen összetartoznának. 

Hayek például a módszertani individualizmus egyik fő szószólójaként egyben a 

társadalmi evolúció elmélete mellett is állást foglalt.84 

A módszertani kollektivizmussal szemben az individualisták olykor azt a vádat 

is megfogalmazzák, hogy a magyarázatban szereplő kollektív fogalmakból – mivel azok 

a kollektivisták szerint nem redukálhatók egyéni döntésekre, s így az individuumok nem 

képesek befolyásolni őket – egyfajta determinizmus következik, vagyis az, hogy a 

társadalmi folyamatok szükségszerűen, az individuumok akaratától függetlenül is 

bekövetkeznek, és azokat maximum felismerni tudjuk, de megváltoztatni nem.85  

Vegyünk most szemügyre néhány érvet a módszertani kollektivisták részéről 

is.86 Az egyik ilyen érv szerint az individuumokról szóló állítások, melyek a társadalmi 

jelenségeket kívánják megmagyarázni – mint például az, hogy X.Y beváltott egy 

csekket, vagy elment szavazni –, már kollektív tényállásokat rejtenek magukban, mint a 

bankrendszer vagy a szavazás intézménye.87 Továbbá a módszertani individualisták 

sokszor maguk is elismerik, hogy magyarázataikban nem csak individuumok, hanem az 

                                                 
81 Lásd Giesen-Schmid 1976. 233-235. 
82 Lásd Rosenberg 1988. 135. 
83 Ilyen kritika például Jon Elsteré, lásd Elster 1997. 77-86. 
84 Bár emiatt felvetődhet az a kérdés is, hogy Hayek mennyire következetesen alkalmazza a módszertani 
individualizmust (lásd Orthmayr 1997. 12.). Kései munkáiban már nem is hangsúlyozza ezt a 
módszertani elvet, amit olykor annak is betudnak, hogy feladta azt (lásd Heath 2005.). 
85 Lásd például Watkins 1994. 442. Popper is lényegében ezt a fajta determinizmust értette az általa oly 
sokat kritizált historicizmus alatt, lásd Popper 1989. 30-31. 
86 Jóllehet e tábor képviselői többnyire nem nevezik magukat módszertani kollektivistának vagy 
holistának. 
87 Lásd Lukes 1994. 454-457.. 
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azok közti relációk is előfordulnak,88 ekkor azonban joggal merül fel a kérdés, hogy 

miért módszertani individualizmusnak hívjuk e módszert.89 

Egy másik érv szerint az individuumokra való hivatkozással még nem értünk el 

a végső magyarázatokig, hiszen nem adtunk választ például arra, hogy valaki miért pont 

ilyen és ilyen célokat szeretne elérni, miért pont ezekkel és ezekkel a képességekkel 

rendelkezik. Az egyének gondolkodásmódja, jelleme nem másoktól elszigetelten, 

hanem egy társadalmi közegben alakul ki a szocializáció révén. Az individuum 

viselkedésének magyarázatához szükség van tehát a társadalmi normákra és egyéb 

kollektív tényezőkre. E nézet szerint tehát nem a módszertani kollektivisták állnak meg 

félúton a magyarázatokban – ahogy az az individualisták fel szokták róni nekik –, 

hanem a módszertani individualisták, amikor az individuumot annak minden 

képességével és céljával együtt adottnak veszik.90 

A módszertani individualizmus és a módszertani kollektivizmus 

szembenállásának bemutatását zárjuk egy rövid megjegyzéssel a vita egy másik 

aspektusára vonatkozóan. Az eddigiekben ugyanis kizárólag módszertani érvek mentén 

rekonstruáltam a két tábor álláspontját. A felhozott érvek azonban sokszor a politika 

vagy a morál területét is érintik. Erre a legjobb példa Popper, aki egyenesen azt veti a 

kollektivista módszertan szemére, hogy az a historicizmuson keresztül totalitarizmushoz 

vezet.91 

A két álláspont rövid ismertetése után vizsgáljuk most meg, hogy Luhmann 

elmélete miképp értékelhető e módszertani vita tükrében. A módszertani individualista 

és a módszertani kollektivista elképzelésekben közös, hogy azok egyaránt az 

individuumok és a kollektív entitások fogalmaiból indulnak ki, és ezek viszonyát 

                                                 
88 Így például James Coleman, aki metodológiáját a módszertani individualizmus egy változataként 
határozza meg, ugyanakkor az interakciókra mint társadalmi szintű emergens jelenségekre tekint (lásd 
Coleman 1990. 5.). 
89 Találhatunk olyan nézetet is, mely szerint nem csupán két – individuális és kollektív – szintről 
beszélhetünk, hanem létezik a kettő között egy harmadik is, az interakciók szintje, s amikor módszertani 
individualizmust emlegetnek, akkor sokszor valójában erre gondolnak (lásd Heintz 2004. 3.). Lars Udehn 
megkülönbözteti a módszertani individualizmus kemény és gyenge variánsait. Amíg az erős változatban 
kizárólag individuumok szerepelhetnek a magyarázatban, addig a gyenge értelemben vett módszertani 
individualizmus felhasznál olyan fogalmakat is, mint az intézmények, vagy a relációkból álló struktúrák, 
melyek nem redukálhatók individuumokra. Véleménye szerint napjainkban inkább ez utóbbi értelemben 
használják a módszertani individualizmus kifejezést. Udehn ebből azt a következtetést is levonja, hogy az 
individualizmus-holizmus szembeállítás jelentősen veszített éléből  (Udehn 2002. 500.). 
90 Ezt az érvet többek között a kommunitáriusok hangoztatják (lásd például Karácsony 2002b. 127-128., 
Reese-Schäfer 2000. 35-36.). A rendszerelméleti és a neoinstitucionalista megközelítések szintén azt 
hangsúlyozzák, hogy az individuum vagy az aktor szociális konstrukció eredménye (lásd például 
Stichweh 1995. 398.). 
91 Lásd Popper 2001. 13-14., vö. Orthmayr 1997. 4. 
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vizsgálják. További közös vonás, hogy az individuumokat mindkét irányzat a 

társadalom részének tekinti. A vita abban áll, hogy a társadalom az individuumok 

puszta összessége, vagy pedig valamiféle emergens tulajdonsággal rendelkezik. 

Luhmann mindkét előfeltevést elveti, vagyis nem fogadja el az individuum-kollektívum 

vagy az individuum-társadalom fogalompárt kiindulópontként, illetve nála a szociális 

rendszereknek, s így a társadalomnak sem részei az individuumok. Láthattuk, hogy 

Luhmann elméletében szociális, pszichikai és biológiai rendszerek szerepelnek, s e 

három rendszertípus nem egykönnyen feleltethető meg az individuum-kollektívum 

fogalompárnak. A szociális rendszerekről még mondhatjuk, hogy megközelítőleg 

megfelelnek annak, amit a fent bemutatott elképzelésekben kollektív entitásokként vagy 

társadalmi jelenségekként jellemeztünk, az individuumoknak azonban nincs megfelelője 

a rendszertípusok luhmanni felosztásában. A pszichikai rendszerek a tudatok, melyek 

képtelenek kommunikálni vagy cselekedni, tehát nyilván nem tekinthetők 

individuumoknak. A biológiai rendszerek pedig az embert legfeljebb mint biológiai 

lényt jelenthetik, ami szintén nem az, amit az individuum fogalma alatt érteni szoktunk.  

Luhmann sokszor fogalmaz úgy, hogy az ember a társadalom környezetében 

helyezkedik el,92 pontosabb azonban, ha azt mondjuk, hogy a luhmanni elméletben az 

ember mint egység nem létezik, vagyis az ember nem rendszer. Egy megfigyelő 

megfigyelheti saját magát vagy mást mint embert, ez azonban a megfigyelő által 

konstruált egység, melynek az autopoiétikus rendszerek között nincs megfelelője. A 

tudat is és az idegrendszer is egy-egy autopoiétikus rendszer, s jóllehet ezek strukturális 

kapcsolatban állnak egymással, nem alkotnak egyetlen autopoiétikus rendszert.93 

Továbbá még ha egymás mellé raknánk az ember biológiai felépítését alkotó organikus 

rendszereket, valamint a tudatot, még akkor sem jutnánk el ahhoz, amit rendszerint az 

ember fogalma alatt érteni szoktunk. Luhmann ugyanis számos olyan fogalmat a 

szociális rendszerekben helyez el, melyet amúgy az emberhez tartozónak érzünk, mint 

például a megismerés vagy a tudás. Arra a kérdésre tehát, hogy hol található Luhmann 

elméletében az ember, az a legmegfelelőbb válasz, hogy az fel lett darabolva biológiai, 

pszichológiai és szociális összetevőkre, melyekből nem képezhető egyetlen egység. 

Mindez azonban nem azt jelenti, hogy a luhmanni elméletben ne beszélhetnénk 

az emberre vonatkozó olyan fogalmakról, mint az individuum. Luhmann csupán azt 

állítja, hogy az individuum fogalma nem alkalmas kiindulópontként a társadalom 
                                                 

92 Lásd például Luhmann 2006a. 243. 
93 Lásd Luhmann 1986. 323., 1987a. 67-68., 1999d4. 128-129. 
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elméletének megalkotásához, ám magát a fogalmat nyilvánvalóan használják, s így az 

nyilván betölt valamilyen funkciót. Luhmann úgy véli, hogy az individuum nem jelent 

mást, mint azt az igényt, hogy valaki az legyen.94 Individuumnak lenni annyi, mint 

igénnyel rendelkezni az elismerésre, a társadalmi részrendszerekből való részesedésre, 

vagy egyáltalán igénnyel rendelkezni arra, hogy igényeink lehessenek.95 

Eltekintve attól a néhány tanulmánytól és megjegyzéstől, melyek az individuum 

fogalmának a társadalomelméleti tradícióban játszott szerepéről vagy 

jelentésváltozásáról szólnak, társadalomelmélete kifejtésekor Luhmann nem használja 

ezt a fogalmat. Amikor elméletében valamilyen módon mégis előkerül az ember – 

hiszen annak ellenére, hogy Luhmann nem tekinti az embert alapfogalomnak, az egyes 

szociális jelenségek tárgyalásakor elengedhetetlen, hogy hivatkozzunk rá –, akkor 

inkább a személy fogalmát használja. 

A személy fogalmával a kettős kontingencia problémájának ismertetésekor 

találkozhattunk.96 Luhmann-nál a kettős kontingencia problémájának megoldása abban 

áll, hogy ego és alter szűkítik az elvárható viselkedések körét. Az, hogy a másikat 

személyként jelölik meg, pontosan az elvárható viselkedések ilyen szűkítését jelenti.97 

A személy fogalma tehát nem jelent mást, mint a viselkedési lehetőségek individuálisan 

hozzárendelt beszűkítése.98 Máshol azt mondja Luhmann, hogy akkor beszélhetünk 

személyről, ha egy pszichikai rendszert vagy egy másik pszichikai rendszer, vagy pedig 

egy szociális rendszer figyel meg.99 Ennek ellenére nem tehetünk egyenlőségjelet a 

pszichikai rendszer és a személy közé, mivel az előbbi a szociális rendszereken kívül 

elhelyezkedő autopoiétikus rendszer, míg az utóbbi ennek megjelölése a szociális 

rendszereken belül a kommunikációs műveletek segítségével. 

Azzal együtt, hogy a luhmanni elmélet alapfogalmai nem hozhatók fedésbe a 

módszertani individualizmus és kollektivizmus közti vitában használt fogalmakkal, 

mégis érdemes megvizsgálni, hogy miképp fest Luhmann elmélete a két oldal fentebb 

ismertetett érvei tekintetében. Úgy gondolom, nagy általánosságban kijelenthetjük, hogy 

álláspontja a módszertani kollektivisták nézeteihez áll közelebb, hiszen 

cselekvéselmélet és rendszerelmélet szembenállását a módszertani individualizmus és 

                                                 
94 „Individuumnak lenni annyi, mint igénnyel rendelkezni arra, hogy azok legyünk. És ennyi elegendő.” 
(Luhmann 2005f5. 130.). 
95 Lásd Luhmann 2005f5. 128-133. 
96 Lásd a 4.4 fejezetben. 
97 Lásd Luhmann 2005f6. 143. 
98 Lásd Luhmann 2005f6. 144. 
99 Lásd Luhmann 1987a. 155. 
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kollektivizmus közti vita egy változataként is szokták jellemezni.100 Ezzel együtt látni 

fogjuk, hogy Luhmann érvei sokszor a módszertani kollektivista vagy holista 

elképzelések ellen irányulnak. 

A két tábor között az egyik legfontosabb vitás pont abban áll, hogy a kollektív 

fogalmak redukálhatók-e az individuumokról szóló állításokra, vagy pedig azok 

emergens tulajdonságokkal rendelkeznek. E kérdésben Luhmann egyértelműen a 

módszertani kollektivizmus oldalán áll. Jóllehet a tudatok nélkülözhetetlen előfeltételeit 

jelentik a szociális rendszereknek, azonban ez utóbbiak emergens rendként jelennek 

meg Luhmann elméletében, melyek az imént említett kettős kontingencia 

megoldásaként jönnek létre.101 A szociális rendszer emergens jellege következik az 

autopoiészisz koncepciójából is, hiszen a műveletek csak a rendszer számára műveletek, 

és a kommunikáció – vagyis az információ, a közlés és a megértés egysége – csak a 

szociális rendszer számára egység.102 

Ami azt a kérdést illeti, hogy beszélhetünk-e valamiféle elsőbbségről a 

pszichikai és a szociális rendszerek között, Luhmann válasza az, hogy nem. Az 

egyértelmű, hogy szociális rendszerek nem létezhetnek pszichikaiak nélkül. Tudatokról 

talán beszélhetnénk szociális rendszerek nélkül is, ám minden bizonnyal csak rendkívül 

kezdetleges formában. A pszichikai rendszerek komplexitásának kiépülése 

elképzelhetetlen a szociális rendszerek nélkül. Nem mondhatjuk tehát sem azt, hogy 

először adottak a pszichikai rendszerek, majd pedig ezekből felépül a társadalom, sem 

pedig azt, hogy a társadalom vagy a társadalmi normák, viselkedésminták az előbbiek, 

vagyis ezek valamiképp a pszichikai rendszerektől függetlenül léteznek, és ezek 

formálják a tudatokat. A kettő viszonyát leginkább a párhuzamosan zajló koevolúció 

fogalmával jellemezhetjük.103 

A szociális rendszerek Luhmann elméletében tehát emergens tulajdonságokkal 

rendelkeznek, vagyis nem redukálhatók a pszichikai rendszerekre. Az emergencia és a 

redukció kérdése azonban nem csak a pszichikai és a szociális rendszerek tekintetében 

vethető fel, hanem a szociális rendszerek eltérő típusai között is, nevezetesen az 

interakció és a társadalom vonatkozásában.104 Azt az elképzelést ugyanis, miszerint a 

társadalmi szintű jelenségek redukálhatóak interakciókra, tekinthetjük a módszertani 

                                                 
100 Lásd például Schimank 1988. 619. 
101 Lásd Luhmann 1987a. 157. Lásd ehhez még a 4.4 fejezetet. 
102 Lásd Luhmann 1987a. 43. 
103 Lásd Luhmann 1987a. 367. 
104 Lásd Heintz 2004. 23. 
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individualizmus egy válfajának.105 Azt Luhmann is elfogadja, hogy interakciók nélkül 

nem létezhet társadalom, továbbá azt is, hogy az interakciók is részei a társadalomnak, 

azonban elutasítja azt a nézetet, miszerint a társadalom pusztán interakciók összessége 

lenne. Az interakció ugyanis kommunikációkból áll, s láthattuk, hogy kommunikáció 

csak rendszerré szerveződve, vagyis más kommunikációkkal összekapcsolódva 

lehetséges. Az interakció előtt és után tehát lennie kell valamilyen kommunikációnak. 

Luhmann szerint ebben áll az, hogy a társadalom előfeltétele az interakciónak.106 

Interakció és társadalom kapcsolatát – azon túl, hogy egymást feltételezik – Luhmann 

úgy jellemzi, hogy az interakció „végrehajtja” a társadalmat, s mindezt egy társadalmi 

környezetben teszi.107 A társadalom nem redukálható interakciókra, de nem is létezhet 

azok nélkül, egyik sem élvez tehát elsőbbséget a másikkal szemben.108 

A módszertani individualisták egyik érve a kollektív fogalmakkal kapcsolatos 

ontológiai problémákra vonatkozott. Az individuumokon, illetve azok cselekvésein, 

gondolatain és hasonlókon túl milyen léttel bírnak a társadalmi normák, a társadalmi 

rétegek, osztályok vagy akár maga a társadalom? Ebben a tekintetben Luhmann osztja a 

módszertani individualisták aggályait. A szociális rendszerek elméletének kidolgozása 

során ugyanis Luhmann egyik legfontosabb célkitűzése abban állt, hogy kiküszöbölje a 

kollektív fogalmakkal kapcsolatos imént említett ontológiai problémákat. Például 

Parsons vagy más strukturalista elméletekkel szemben az volt az egyik legfontosabb 

kifogása, hogy azok problémás struktúrafogalommal dolgoznak, melyeket adottnak 

tételeznek, s nem adnak számot létrejöttükről.109 Láthattuk,110 hogy Luhmann 

elméletében a struktúra a pillanatnyi, eseményszerű műveleteken kívül semmilyen léttel 

nem bír. A társadalom struktúrái eszerint nem mások, mint a műveletek 

kapcsolódóképességét korlátozó elvárások, melyeknek csak annyiban van reális létük, 

amennyiben a műveletek felhasználják azokat. Rendszerek szintén csak annyiban 

léteznek, amennyiben a műveletek végrehajtják az adott rendszerre jellemző 

rendszer/környezet megkülönböztetést. Luhmann struktúra- és rendszerfogalma tehát 

nehezen támadható azzal, hogy ontológiailag problémás előfeltevésekkel él. 

                                                 
105 Ilyennek tekinthető George C. Homans elmélete, aki a társadalmi jelenségeket leírhatónak véli cserék 
alapján, lásd Homans 2000. 
106 Lásd Luhmann 1999a. 817. 
107 Lásd Luhmann 1999a. 816. 
108 Vö. Greshoff 1992. 467. 
109 Lásd például Luhmann 2006a. 16. 
110 Lásd a 3.4 fejezetben. 
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A következő kérdés, amely a módszertani individualizmus és kollektivizmus 

vitában felmerült, a determináció kérdése, vagyis az, hogy a társadalmi tényezők 

mennyiben határozzák meg az egyének döntéseit. Ebben a tekintetben Luhmann 

elmélete megint csak megállja a helyét a módszertani individualisták ama vádjával 

szemben, miszerint a módszertani kollektivisták megfosztják az egyént minden döntési 

lehetőségtől, mivel annak cselekedeteit teljesen meghatározzák a társadalmi tényezők. 

Luhmann-nál a társadalmi struktúrák nem mások, mint elvárások, vagyis bizonyos 

viselkedések valószínűségét megnövelik, másokét pedig csökkentik, azonban sohasem 

determinálják azokat teljesen. Emellett a pszichikai rendszerek zárt, autopoiétikus 

rendszerek, s kizárólag saját maguk határozhatják meg állapotaikat.111 

E gondolatokhoz kapcsolható a szocializáció kérdése is, mellyel kapcsolatban 

szintén felmerülhet a determináció vádja. Luhmann elveti a szocializáció olyan 

felfogását, miszerint az kulturális minták átadását, átörökítését jelentené, vagyis 

egyfajta átvitelről lenne szó. A luhmanni elméletben ez lehetetlen, hiszen a tudat és a 

szociális rendszerek között – lévén eltérő műveleti típusú zárt rendszerek – semmiféle 

műveleti kapcsolatról nem beszélhetünk. A szocializációt ehelyett az interpenetráció 

fogalmával véli leírhatónak.112 Mivel az interpenetráció nem jelent átvitelt, a 

szocializáció csak önszocializáció lehet. A pszichikai rendszernek saját magának, 

kizárólag a saját műveleteire támaszkodva kell kialakítania azokat a normákat és 

viselkedésmintákat, melyek szükségesek a társadalom működésében való részvételhez. 

Luhmann szerint csak az ily módon felfogott szocializáció képes megmagyarázni azt a 

rengeteg eltérést és sokszínűséget, amely az ugyanazon kulturális örökséget befogadó 

emberek között tapasztalható.113 Az autopoiészisz elve Luhmann szerint tehát kivédi a 

determinizmus vádját a szocializáció területén is.  

A módszertani individualizmus és kollektivizmus közti vita egyik sarkalatos 

pontja a magyarázat kérdése. Az individualisták azt rótták fel a kollektivistáknak, hogy 

amennyiben funkcionális magyarázatokhoz folyamodnak, akkor kénytelenek azt 

állítani, hogy az okozat megelőzi az okot. Luhmann közvetlenül is kapcsolódik ehhez a 

                                                 
111 Lásd Luhmann 1996a. 265. Dirk Baecker azt írja, hogy a rendszerelméletnek rossz híre van a 
társadalomtudósok körében, mivel rendszerint a kontroll képzetét kötik hozzá (Baecker 2001. 59.), 
ugyanakkor tanulmányában igyekszik megmutatni, hogy Luhmann esetében nem áll meg a 
determinizmus vádja. 
112 Lásd a 4.2 fejezetet. 
113 Lásd Luhmann 2006a. 127-128. 
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diskurzushoz, amennyiben a funkcionális módszert114 igyekszik megvédeni e 

kritikáktól. Luhmann szerint a kritikák a kauzális és a funkcionális módszer között téves 

viszonyt feltételeznek. Azt állítja, hogy amikor a funkcionális módszernek azt róják fel, 

hogy az okozat megelőzi okot, akkor azt feltételezik, hogy ez a módszer a kauzális 

magyarázat egy fajtája akar lenni. Luhmann elutasítja ezt a feltételezést, és azt mondja, 

hogy a helyzet épp fordított, vagyis a kauzális magyarázat tekinthető a funkcionális 

módszer egy speciális esetének. Luhmann szerint ugyanis a világ komplexitása miatt 

minden okhoz végtelen sok okozat, illetve minden okozathoz végtelen sok ok 

rendelhető. A funkcionális módszer abban áll, hogy vagy egy okozatot rögzítünk, és azt 

vizsgáljuk, hogy milyen okok vezethetnek el hozzá, vagy pedig egy okot jelölünk ki, s 

ekkor pedig az a kérdés, hogy milyen okozatok tulajdoníthatók neki. A vizsgálat 

sohasem lesz teljes, mindig a világ leegyszerűsítéséről van szó, amennyiben végtelen 

számú októl és okozattól tekintünk el.115 A funkcionális módszer célja tehát nem 

törvényszerű összefüggések megállapítása ok és okozat között, hanem az okok vagy 

okozatok felcserélhetőségének, ekvivalenciájának vizsgálata, vagyis funkcionális 

ekvivalensek felkutatása.116 A kauzalitás pedig e módszer határesete, amikor is az okok 

és okozatok halmazát olyannyira redukáljuk, hogy csak egyetlen ok és egyetlen okozat 

marad.117 

Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy Luhmann a módszertani individualizmus 

és kollektivizmus vitának már a kiinduló problémafelvetését, vagyis az 

individuum/kollektívum megkülönböztetését is elhibázottnak tartja, mivel az nem 

hozható fedésbe rendszerelméleti kiindulópontjával, a szociális, pszichikai és biológiai 

rendszerek éles elhatárolásával. Ezzel együtt Luhmann elmélete értékelhető e vita 

mentén. Módszertani kollektivistának vagy holistának tekinthető, amennyiben a 

szociális rendszerek emergens jellegét hangsúlyozza, ugyanakkor teoretikus célkitűzései 

között fontos szerepet játszik a szociális jelenségek olyan újrafogalmazása, amely 

megállja a helyét a kollektivistákkal szemben felhozott olyan kritikákkal szemben, mint 

                                                 
114 Luhmann a funkcionális magyarázat helyett a funkcionális módszer elnevezést használja, mivel 
véleménye szerint a társadalomtudományokban nem beszélhetünk valódi magyarázatokról. 
115 Lásd Luhmann 2005a1. 12., 20-21. 
116 Lásd Luhmann 2005a1. 29. 
117 Lásd Luhmann 2005a1. 22. Munkássága későbbi szakaszában Luhmann a kauzalitás egy másik 
meghatározását is adta, mégpedig a médium és a forma elméletének segítségével. Ennek értelmében a 
lazán kapcsolódó elemekből, vagyis a lehetséges kauzális faktorokból jön létre szoros kapcsolódással, 
vagyis egy ok és egy okozat összekapcsolásával a kauzalitás formája (lásd Luhmann 1995c.). 
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például a struktúrákkal kapcsolatos ontológiai problémák, a determinizmus vagy a 

funkcionális magyarázat kérdése.118 

 

8.3 Emberjogi univerzalizmus és kulturális relativizmus 

 

Az emberjogi univerzalizmus és a kulturális relativizmus szembenállása tömören úgy 

fogalmazható meg, hogy az előbbi szerint az emberi jogok minden emberre egyaránt és 

feltétel nélkül érvényesek, míg az utóbbi nézet azt vallja, hogy azokról csak bizonyos 

kulturális, politikai vagy egyéb feltételek fennállása esetén beszélhetünk, s így 

érvényességük csak meghatározott közösségekre korlátozódik, melyek alatt elsősorban 

a nyugati liberális demokráciák értendők. E szembenállás korántsem új keletű, 

tulajdonképpen egyidős a felvilágosodással, hiszen az egyetemes emberi jogok eszméje 

a felvilágosodás terméke,119 s megjelenésükkel szinte egy időben a kritikák is 

megfogalmazódtak.  

A két nézet közti vitának egyaránt lehetnek pusztán spekulatív, illetve gyakorlati 

okai. Az, hogy bizonyos jogok univerzálisak, elméleti szempontból rendkívül 

problémás kijelentés, s így állandó kritikák kereszttüzében áll. E kritikák érkezhetnek 

olyan gondolkodók részéről is, akik egyébként maguk is elkötelezettek az emberi jogok 

gyakorlati érvényessége mellett, és csak azok teoretikus megalapozását tartják 

problémásnak. A vita ezen aspektusát – amely végigkíséri az emberi jogok eszméjének 

történetét – nevezhetjük pusztán spekulatívnak, mivel nem szükségesek gyakorlati 

indítékok a vita kirobbanásához. A történelemben azonban voltak és vannak olyan 

időszakok, amikor az emberi jogok gyakorlati érvényessége is problémássá válik, és az 

elméleti vita ennek következtében erősödik fel. Erre a legnyilvánvalóbb példa, ha az 

emberi jogok még nem érvényesülnek, de az irántuk mutatkozó igény már 

megfogalmazódott. Ezzel a szituációval tulajdonképpen minden országnak szembe 

kellett néznie a demokratikus jogállam kialakulásakor. Továbbá a történelem során 

előfordult az emberi jogok olyan durva megsértése, amely elengedhetetlenné tette e 

                                                 
118 Andreas Reckwitz Luhmann elméletét az individualizmus és a holizmus között félúton helyezi el 
(Reckwitz 1997. 331.). Anne Friederike Müller szerint Luhmann egyszerre tekinthető individualistának és 
holistának, de találóbb az a megfogalmazás, hogy meghaladta ezt a dichotómiát (Müller 2006. 173.). 
119 Érvelhetnénk amellett is, hogy az emberi jogok gyökerei a felvilágosodásnál jóval korábbra nyúlnak 
vissza, hiszen például a természetjogi gondolkodás a középkorban is fontos szerepet töltött be, de akár a 
szofistákig is vissza lehet vezetni (lásd erről Noll 2006. 151-153.). Úgy gondolom azonban, hogy az 
értelmezési bonyodalmak elkerülése végett célszerűbb, ha a vizsgálódást a modern értelemben vett 
emberi jogokra korlátozzuk. 
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jogok gyakorlati és teoretikus megerősítését, mint például a második világháborút 

követően az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának deklarálása esetében. De nem 

szükségesek ilyen súlyos elnyomó rendszerek és borzalmak ahhoz, hogy aktuálissá 

váljon az emberi jogok problémája. Az emberi jogok kodifikálása során is 

előfordulhatnak ugyanis vitás szituációk.120 Gyakori kérdés például, hogy két jog 

esetleges összeütközése esetén azok közül melyiket illesse az elsőbbség. Végül pedig 

napjainkban is megfigyelhető az emberi jogok egyetemessége körüli viták újbóli 

megerősödése elsősorban a globalizáció, illetve a 2001. szeptember 11-i terrortámadás 

következményeként. Ez esetben azonban az előzőekkel ellentétben nem az motiválta a 

vitát, hogy nem érvényesülnek az emberi jogok, hanem épp ellenkezőleg, azok 

érvényesülését a nyugat imperializmusának tekintik.  

Vizsgáljuk most meg a két oldal nézeteit és érveit. Egy jogra akkor mondhatjuk, 

hogy emberi jog, ha az azért illet meg valakit, mert az illető emberi lény,121 vagyis az 

emberi jog minden embert egyenlően és univerzálisan megillet.122 Ez nem azt jelenti, 

hogy ne beszélhetnénk olyan emberi jogokról is, melyek csak bizonyos csoportok 

esetében értelmezhetők.123 Az emberi jogokkal kapcsolatos legfontosabb kérdés azok 

megalapozásának módja. Ennek legjelentősebb eszmetörténeti múltra visszatekintő 

fajtája a természetjogi gondolkodás. A természetjog azt jelenti, hogy az embereknek az 

állam által kinyilvánított pozitív jog előtti jogokat tulajdonítunk, melyeket a pozitív jog 

nem sérthet meg. A modern természetjogi gondolkodás a 17. század óta sokat veszített 

meggyőzőerejéből, bár a második világháború borzalmai után egyfajta reneszánszát 

élte.124 Az emberi jogok univerzalitása mellett felhozott érvek tekintetében a változást 

leginkább abban ragadhatjuk meg, hogy háttérbe szorultak a transzcendentális típusú 

érvek, és helyüket az emberi racionalitáson alapulók veszik át.125 

Az emberjogi univerzalizmussal szembeni támadások leginkább a pozitív jog 

előtti jogok problematikus jellegére irányulnak. Nem világos ugyanis, hogy amennyiben 

                                                 
120 Lásd Kis 2003. 27-28. 
121 Lásd Kis 2003. 87.  
122 E meghatározás szerint az emberi jogok fogalma mellé már felesleges hozzátenni az univerzális jelzőt, 
hiszen az benne foglaltatik a definícióban. Az az állítás pedig, hogy az emberi jogok nem univerzálisak, 
önellentmondás. Mindezek elismerése mellett a szembenálló álláspontok kihangsúlyozása végett talán 
megengedhető e fogalmak és kifejezések használata. 
123 Lásd Freeden 1991. 37., Kis 2003. 87-88. Az emberi jogok e speciális fajtáit, mint például a 
kisebbségekre, a felnőttekre vagy a nőkre vonatkozó jogokat nevezhetjük potenciálisan univerzális 
jogoknak is (lásd Freeman 2002. 101-102.). 
124 Lásd Noll 2006. 172-174. 
125 Lásd Noll 2006. 174. A jogok univerzális igényű megalapozására tett kísérletnek tekinthető Habermas 
diskurzuselmélete is (lásd Habermas 1998a. 151-165., vö. Weiss 2005a. 59-62.). 
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lemondunk a transzcendens érvekről, miképp lehetne megalapozni e jogok egyetemes 

érvényét.126 Azt az elgondolást, amely tagadja a jogok morális alapjainak létét, és a 

jogok érvényességét kizárólag azáltal látja biztosítottnak, hogy azt a hatalom 

kinyilvánította, összefoglalóan jogpozitivizmusnak nevezhetjük. A jogi pozitivizmus 

gyökerei az újkor kezdetéig nyúlnak vissza, s ez az irányzat már a modern természetjogi 

gondolkodás létrejöttétől kezdve annak állandó kritikáját, alternatíváját szolgáltatta.127 

A jogpozitivista elgondolásokból – mivel azok nem képesek a jogok univerzális 

érvényességét biztosítani – az is következik, hogy az emberi jogok csupán egy 

kultúrkörön belül érvényesek, és más kultúrák esetleg másfajta jogrendet tarthatnak 

elfogadhatónak. A kulturális relativisták egyik legnyomósabb érve erre a 

kultúrafüggőségre épít. Az emberi jogok eszméjét ugyanis – szemben az univerzalista 

felfogással – a modern nyugati civilizációk egy olyan sajátosságának tekintik, amely e 

kultúra társadalmi, gazdasági és politikai fejlődésének eredménye. S valóban, igen 

nehéz az emberi jogokat elválasztani a liberális demokráciáktól, hiszen mindkettő 

feltételezi a másikat.128 Ezen érvek értelmében amikor a nyugat az univerzális emberi 

jogokat kéri számon más kultúrákon, akkor e jogok univerzális hatóköre hiányában az 

nem más, mint a kulturális imperializmus egy formája.129 A liberalizmus és az 

emberjogi univerzalizmus kapcsolata ugyanakkor ambivalens, mivel a liberalizmus 

egyik alapértékének számító toleranciának létezik egy posztmodern olvasata is, amely a 

kultúrák önrendelkezését hangoztatja az emberi jogok érvényesítésével szemben. A 

multikulturalizmus e radikalizált változatát az univerzalista liberálisok 

félreértelmezésként,130 a posztmodern liberálisok azonban a tolerancia elvének 

következetes végigviteleként értékelik.131  

                                                 
126 Nem elég például az emberi jogokat elismerő társadalmak sikerére hivatkozni, és jócskán hozhatók fel 
érvek e jogoknak a racionalitáson nyugvó megalapozása ellen is (lásd Brown 1999. 108-109.). 
127 A 17-18. századi politika- és erkölcsfilozófiai viták egyik legfontosabb kérdése, hogy a jog, illetve az 
erkölcs egyetemes érvényű-e vagy pedig kultúrafüggő. A 17. századi Angliában a két álláspont 
legnevesebb képviselői Thomas Hobbes és John Locke voltak, előbbi a jogpozitivista, utóbbi pedig a 
természetjogi irányzathoz sorolható (lásd Ludassy 2007.). A 18. századi Franciaországban pedig az 
egyetemes jogok szószólói voltak Diderot, Condorcet, illetve némi tépelődés után és fenntartásokkal 
Voltaire, míg jogpozitivistának a leginkább Rousseau tekinthető (lásd Ludassy 1991., 1999.). 
128 Lásd például Mutua 2002. 44. 
129 Lásd például Jones 2001. 29. 
130 Érvelhetünk ugyanis a radikális multikulturalizmus ellenében azzal, hogy az a toleranciát a 
közösségre, s nem pedig az egyénekre vonatkoztatja, az utóbbiakat alárendelve ezáltal ez előbbinek (lásd 
Kis 2007. 27.). 
131 A liberális eszmetörténeti hagyomány e kétarcúságát John Gray hangsúlyozta a leginkább, aki szerint a 
liberalizmus két egymást kizáró filozófiai alapzatra, a tolerancia két eltérő felfogására épül. Egyfelől a 
tolerancia jelentheti a modus vivendit, vagyis az eltérő életmódok, meggyőződések koegzisztenciáját, 
másrészt pedig az igazsághoz és racionális konszenzushoz vezető utat, melyek eredményeképpen végül 
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Összefoglalva elmondhatjuk, hogy némi ellentmondás mutatkozik az emberi 

jogok gyakorlati érvényessége és elméleti megalapozása között. Úgy gondolom, 

igencsak marginálisnak számítanak ma az olyan álláspontok, amelyek tagadják az 

emberi jogok érvényességét. Vitás kérdések inkább e jogok összeütközéséből 

keletkeznek, amilyen például annak a kérdése, hogy meddig terjed a tulajdonhoz való 

jog, és az mennyiben korlátozható mások egyenlőségére való hivatkozással.132 Az ilyen 

esetekben azonban mindkét fél univerzális jogokra hivatkozik. Sőt akkor is, amikor az 

univerzális emberi jogokat a nyugati kultúra és politikai rendszer termékeként támadják, 

és más kultúráknak a nyugatitól eltérő jogrendszerhez való jogát hangsúlyozzák, ezeket 

az igényeket többnyire valamiféle univerzális jogra, például a kultúrák önrendelkezési 

jogára való hivatkozással igyekeznek alátámasztani,. Úgy tűnik tehát, hogy akár pro, 

akár kontra fogalmazunk meg érveket az emberi jogokkal kapcsolatban, nagyon nehéz 

elkerülni az univerzalitás-igényt. Ennek ellenére, amikor teoretikusan vizsgáljuk az 

emberi jogok univerzalitását, igen nehéz olyan érveket megfogalmazni, melyek nem 

hivatkoznak valamiféle transzcendenciára, ugyanakkor e jogokat nem is csupán azok 

gyakorlati érvényességéből és hasznosságából igyekeznek levezetni. 

Térjünk most rá annak vizsgálatára, hogy mit mondhatunk Luhmann elméletéről 

e vita tükrében. Az, hogy az univerzális emberi jogok létének vagy nem létének 

kérdésében Luhmann miképp foglal állást, egy percig sem kérdéses. Akár 

önmeghatározása, akár pedig teoretikus megállapításai alapján kijelenthető, hogy 

Luhmann a jogok minden univerzális alapját tagadó jogpozitivizmus egyik képviselője. 

Luhmann szerint napjaink jogrendszere kizárólag pozitív jogokat ismer el. 

Természetesen nem tagadja, hogy léteznek viták a jog megalapozhatóságáról, 

legitimitásáról, illetve beszélhetünk a pozitív jog morális vagy politikai megítéléséről, 

azt azonban elképzelhetetlennek tartja, hogy a mai jogrendszer elismerjen a pozitív 

jogon túl valamilyen egyéb jogot, melyre hivatkozva szembe lehetne szegülni a pozitív 

joggal. Mindezzel együtt úgy gondolja, hogy a jogpozitivista megközelítéseknek ezidáig 

nem sikerült kielégítően leírniuk a modern jogrendszert. A jog pozitivitása szerinte nem 

                                                                                                                                               

eltűnnek a véleménykülönbségek (lásd Gray 2000. 1-33.). Ez utóbbiból eredeztethetők a liberalizmus – 
Gray által hevesen kárhoztatott (lásd Gray 1997.) – univerzalizáló, abszolutizáló morális és politikai 
elvei. 
132 Walter Reese-Schäfer öt megoldatlan problémát különböztet meg az emberi jogokkal kapcsolatban. A 
megalapozás kérdése mellett a többi probléma elsősorban az emberi jogok egymáshoz való viszonyával 
kapcsolatos. Például mely jogok tartoznak az emberi jogok kérdései közé és melyek nem, ide sorolhatók-
e a csoportok jogai, vagy létezik-e olyan elv, amely az emberi jogok összeütközése esetén a döntés 
alapjául szolgálhat. Megemlíti továbbá e jogok esetleges negatív, például konfliktusokat felerősítő hatását 
(lásd Reese-Schäfer 2000. 348-349.). 
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magyaráz meg mindent.133 Luhmann szerint a modern jogrendszer sajátosságát csak a 

modern társadalom elemzése, vagyis a funkcionális differenciálódás segítségével 

érthetjük meg. Luhmann tehát annyiban tér el más jogpozitivistáktól, hogy a jogot – 

mivel azt egy társadalmi részrendszernek tekinti, amely számos társadalmi strukturális 

előfeltételtől függ – a társadalom egészének vizsgálata segítségével véli leírhatónak.134  

A jog tehát egyike a társadalom funkcionális részrendszereinek. A funkcióját 

Luhmann a normatív elvárások stabilizálásában határozza meg, vagyis a jog hivatott 

gondoskodni arról, hogy tudjuk, mely elvárásaink teljesülésével számolhatunk.135 A 

jogrendszer egy autopoiétikus, műveletileg zárt rendszer, vagyis saját műveleteit 

kizárólag korábbi műveletei alapján hozza létre. Ez a jog esetében azt jelenti, hogy a 

jogrendszerre jellemző kommunikációs művelet csakis más korábbi ilyen műveletekből 

jöhet létre, vagyis csak az számít jogosnak, amiről a jogrendszer azt mondja, hogy 

jogos.136 A jogra jellemző kommunikációs műveletet – más társadalmi 

részrendszerekhez hasonlóan – a bináris kód különbözteti meg, ami a jog esetében a 

jogos/jogtalan megkülönböztetés. 

Luhmann szerint a jog egy paradoxont rejt magában, amely abból adódik, hogy a 

jogos/jogtalan kódot magára a rendszerre is alkalmazhatjuk, s ekkor azt kérdezzük, 

hogy jogos-e az, amit jogosnak mondunk.137 Az, hogy a jogos/jogtalan 

megkülönböztetést használjuk, már előfeltételezi azt, hogy tudjuk, mi a jogos és a 

jogtalan. Nem tudunk felmutatni egy kiinduló megkülönböztetést, vagy másképp 

fogalmazva nem tudjuk megalapozni a jogot, mivel mindig csak újból a jogosra tudunk 

hivatkozni. A jognak ez a paradox vagy tautologikus működése a mindennapi 

gyakorlatban nem okoz problémát, mivel ekkor egy már meglévő joganyaggal van 

dolgunk.138 A probléma csak a második rendű megfigyelő számára jelentkezik, annak is 

elsősorban akkor, amikor valamiféle nagy horderejű strukturális változás megy végbe a 

társadalomban, amely alapjaiban érinti a jog működését. Luhmann szerint ilyen változás 

volt a modernitásba való átmenet, vagyis a funkcionálisan differenciált társadalom 

kialakulása. Az újkori emberjogi gondolkodást erre a struktúraváltásra adott 

                                                 
133 Lásd Luhmann 1995a. 38. 
134 Michael King és Chris Thornhill éppen az elemzés e tágabb, társadalomelméleti kerete miatt véli úgy, 
hogy Luhmann csak bizonyos fenntartásokkal sorolható be a jogpozitivizmus táborába (lásd King-
Thornhill 2002. 37-40.). 
135 Lásd Luhmann 1995a. 131-132. 
136 Lásd Luhmann 1995a. 57. 
137 Lásd Luhmann 1995a. 72., 2005f7. 219. 
138 Lásd Luhmann 1995a. 57. 
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szemantikai válaszként értelmezi. A rétegzett társadalomstruktúra felbomlása miatt a 

középkori természetjog elvesztette plauzibilitását, s az így keletkezett űrt igyekeztek 

betölteni az emberi jogokról szóló tanok.139  

Az emberjogi diszkussziók Luhmann szerint tehát lényegében arra irányuló 

erőfeszítések, hogy a jog fent említett paradoxonját elrejtsék, vagyis valamiképp 

megszakítsák a megalapozás-kényszert.140 Ilyen kísérleteknek tekinthetők például a 

szerződéselméletek. A 18. század második felében, miután a szerződéselméletek 

elveszítették meggyőzőerejüket, Luhmann szerint a jogok pozitívvá tételének aktusában 

vélték felfedezni a paradoxon feloldásának módját. Például az emberi jogok amerikai 

vagy francia nyilatkozata egyszerűen deklarálta, hogy léteznek az univerzális jogok. E 

megoldással azonban az a probléma, hogy az államokhoz kötött, s nem képes kellő 

alappal szolgálni az emberi jogok globális érvényességéhez. Napjainkban Luhmann 

szerint az a jellemző, hogy az emberi jogokat akkor tematizálják vagy aktualizálják, – 

immáron nem állami, hanem világtársadalmi keretek között –, amikor megsértik 

azokat.141  

Az emberi jogok azonban Luhmann elméletében nem csak szemantikai 

konstrukciók, vagyis a jog paradoxonjának elfedésére tett kísérletek, hanem 

nélkülözhetetlen funkciót töltenek be a modern társadalom működésében. Munkássága 

legelejéről származó, Grundrechte als Institution című könyvében Luhmann arra tesz 

kísérletet, hogy feltárja ezeket a funkciókat.142 Az emberi jogok szerepének 

magyarázatára saját korábban kifejtett nézetei alapján érthető, ám az eszmetörténet 

tükrében felettébb furcsának számító megoldást választ. Hűen ugyanis szociológiai 

felvilágosodásként deklarált programjához, az emberi jogok funkcióját nem az ember 

vizsgálatának segítségével, hanem a társadalomstruktúra elemzése révén véli 

megmagyarázhatónak.143 A funkcionálisan differenciált társadalomban a politikai 

részrendszer működése olyan tendenciákat rejt magában, melyek a funkcionális 

differenciálódás ellenében (Entdifferenzierung), vagyis a társadalom politizálódásának 

irányába hatnak. E tendenciák okát Luhmann egyrészt a hatalom centralizációjában és 

általánosításában látja, másrészt pedig abban, hogy elvileg bármilyen kérdés politikailag 

                                                 
139 Lásd Luhmann 2005f7. 218-219. 
140 Lásd Luhmann 1995a. 500. 
141 Lásd Luhmann 2005f7. 220-222. 
142 E korai művében még az autopoiétikus fordulata előtti fogalmak és elméleti alapvetések segítségével 
tárgyalja e kérdést. 
143 Gert Verschraegen rámutat, hogy az emberi jogok szociológiai aspektusának vizsgálatát az is gátolta, 
hogy a szociológusok körében nem volt elfogadott e terület kutatása (lásd Verschraegen 2006. 101.). 
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eldöntendő kérdéssé válhat, és a demokratikus választási mechanizmusnak 

köszönhetően állandó igény mutatkozik új kérdések felvetésére. A társadalmi 

részrendszerek autonómiájának megőrzése azonban kulcsfontosságú azok 

teljesítőképessége szempontjából, ezért jöttek létre azok az intézmények, melyek a 

társadalmi differenciálódást hivatottak megvédeni a politikával szemben. Ezen 

intézmények egyik legfontosabbikát alkotják az emberi jogok.144 Pontosabban Luhmann 

szóhasználatában az alapjogok, mivel azok szerinte nem nevezhetők „örök emberi 

jogoknak”.145 

Luhmann négy olyan kérdést sorol fel, melyek biztosítása szükséges ahhoz, 

hogy a társadalom differenciálódása fennmaradjon. Ezek a személy szabadságának és 

méltóságának a fenntartása, amit Luhmann a személy önmegjelenítésének 

(Selbstdarstellung) nevez, a megbízható viselkedéselvárások képződése, a gazdasági 

szükségletek kielégítése, illetve a mindenki számára kötelező érvényű döntések 

meghozatalának lehetősége. Az alapjogok tehát e négy területhez rendelhetők.146 

Az alapjogok első csoportja a személy önmegjelenítését hivatott biztosítani, ami 

tulajdonképpen az ember individuális autonómiájának feleltethető meg. A személy, 

vagy személyiségrendszer fogalmak Luhmann korai írásaiban megközelítőleg azt a 

funkciót töltötték be, amit az autopoiétikus fordulat után a pszichikai rendszerek 

vesznek át. Természetesen az eltérő elméleti alapok miatt a kettő közé nem tehetünk 

egyenlőségjelet.147 Az alapjogok e csoportja tulajdonképpen nem a társadalom egyes 

funkcionális részrendszereinek viszonyára vonatkozik, hanem e részrendszerek és a 

személyiségrendszerek közti kapcsolatra. Ahhoz ugyanis, hogy a funkcionális 

részrendszerek megfelelő teljesítményre legyenek képesek, a személyiségrendszerek 

részéről is teljesülniük kell bizonyos követelményeknek. Az egyes funkcionális 

részrendszerek más-más szerepeket követelnek meg. Ezek a szerepek a személyiségnek 

csak egy-egy aspektusára vonatkoznak, sohasem az egész emberre. A választói szerep 

szempontjából például indifferens az ember foglalkozása, családi állapota és hasonlók. 

A funkcionális részrendszerek egyike sem integrálja tehát az ember egészét, egyike sem 

képes arra, hogy felépítse az ember teljes személyiségstruktúráját. Az embernek 

                                                 
144 Lásd Luhmann 1974. 24 
145 Luhmann 1974. 23. Az alapjog ugyanakkor nem olyan alapvető jogot jelent, amely az egész 
jogrendszer alapjaként szolgálna (lásd Weiss 2005a. 54.). 
146 Lásd Luhmann 1974. 37. 
147 Láthattuk, hogy az autopoiétikus fordulat után is megmarad a személy fogalma, de szemben az első 
korszakkal, ez már egyfajta származtatott kategória lesz. 
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ugyanakkor szüksége van stabil személyiségre, ennek hiányában a részrendszerek 

számára fontos szerepeket sem lenne képes betölteni. Mivel ezt egyik társadalmi 

részrendszer sem képes létrehozni, az embernek saját magának kell felépítenie. A 

társadalom részrendszerei működésének szempontjából tehát elengedhetetlen, hogy 

biztosítsák a kellő szabadságot ahhoz, hogy önálló módon felépülhessen az ember stabil 

személyisége. A funkcionális részrendszerek működéséhez azonban nem csak stabil 

személyiségrendszerek szükségesek, hanem az is, hogy azok megfelelő változatosságot 

mutassanak. A komplex társadalom működéséhez ugyanis rendkívül sokféle, 

egymásnak akár ellentmondó funkció ellátása szükséges, ami nehezen lenne 

elképzelhető uniformizált személyiségstruktúrák révén. Az is szükséges tehát, hogy a 

személyiségrendszerek a stabilitás mellett kellő sokszínűséget mutassanak a 

képességek, a magatartás vagy a motivációk területén.148 Ezek a követelmények teszik 

szükségessé azt, hogy a személy autonóm, individuális személyiségként jeleníthesse 

meg sajátmagát a társadalmi kommunikációs folyamatokban. Ehhez Luhmann szerint 

két feltételnek kell teljesülnie: a személyes szabadság, illetve az emberi méltóság 

garantálásának. Az előbbit az individuális önmegjelenítés külső, az utóbbit pedig a 

belső előfeltételének nevezi.149 Mindezt pedig az alapjogok első csoportja biztosítja. 

Az alapjogok második csoportja a funkcionális részrendszerek működéséhez 

szükséges megbízható viselkedéselvárásokat hivatott biztosítani. Az egyes 

részrendszerek működéséhez ugyanis rendkívül komplex viselkedéselvárásoknak kell 

teljesülniük. Minden szerep betöltéséhez szükség van mások által betöltött 

komplementer szerepekre is, vevő csak akkor lehetek, ha vannak eladók, választó, ha 

van kit megválasztani és így tovább. Szükség van tehát a viselkedések bizonyos 

koordinációjára. A vevőnek és az eladónak meg kell egyeznie abban, hogy a másiktól 

milyen viselkedés várható el az adott szerepben, vagyis a másik viselkedési 

lehetőségeinek egyfajta beszűkítésére van szükség. Ez ugyanakkor nem a cselekvések 

koordinációját jelenti, hanem csak a cselekvésekkel kapcsolatos elvárásokét.150 A 

komplex társadalmakban e koordináció megvalósulásának akkor van esélye, ha a 

konszenzus kívánalma csak egy szűk területre korlátozódik, vagyis nem azt várjuk el, 

hogy minden ember minden kérdésben egyetértsen, hanem elég, ha néhány ember 

                                                 
148 Lásd Luhmann 1974. 48. 
149 Lásd Luhmann 1974. 70. A személyes szabadsághoz és az emberi méltósághoz lásd még Noll 2006. 
243-249. 
150 Lásd Luhmann 1974. 84. 
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között jön létre a konszenzus egy meghatározott, lehatárolt területen. Ezt oldja meg a 

funkcionális differenciálódás, ekkor ugyanis kooperációra és konszenzusra csak az adott 

funkcionális részrendszer számára releváns területen van szükség.151 Ekkor azonban 

még mindig megoldandó feladat, hogy egy adott kommunikációs témában egymásra 

találjanak a konszenzusképes kommunikációs partnerek. Ez Luhmann szerint oly 

módon oldható meg, ha lehetővé tesszük, hogy az emberek tetszőlegesen válasszák meg 

kommunikációs partnereiket és kommunikációs témáikat. Ekkor ugyanis önszerveződő 

módon egymásra találnak azok, akik egy adott funkcionális rendszer szempontjából 

fontos elvárásaikban megegyeznek. A kiinduló problémára tehát – vagyis hogy a 

komplex társadalmakban miképp teremthető meg az elvárások komplementaritása – 

Luhmann válasza az, hogy a kommunikációs partner és a kommunikációs téma szabad 

megválasztása révén, minek alapján önszerveződő módon létrejönnek a kommunikációs 

vagy cselekvési struktúrák.152 A szabadságjogok egész sorának – mint a vélemény- és 

szólásszabadság, a gyülekezési szabadság, a sajtószabadság és hasonlók – nem csupán a 

személyes szabadság és a méltóság védelme a feladata, hanem a komplementer 

elvárások képződésének biztosítása is.153 

Az alapjogok következő funkciójaként Luhmann a gazdasági szükséglet-

kielégítés feltételeinek biztosítását jelöli meg. A gazdaság teljesítőképességét a pénz 

mint kommunikációs médium intézményesülése és önálló működése biztosítja.154 Az 

alapjogok szerepét Luhmann itt abban látja, hogy biztosítsák a pénz mint médium 

önálló működését, vagyis megóvják a gazdasági részrendszer önállóságát, melyet 

elsősorban a politikai részrendszer bürokratizáló törekvései fenyegetnek.155 Ezt hivatott 

biztosítani például a központi bank autonómiája is, amely nem tekinthető ugyan 

alapjognak, de funkcióját tekintve azokkal ekvivalens.156 Ami a magántulajdon 

szabadságát illeti, azt Luhmann – szemben a liberális hagyománnyal – nem az ember 

szabadságából eredezteti, hanem ez a jog garantálja, hogy az ember részt vehessen a 

gazdasági rendszer működésében, vagyis tulajdonképpen a gazdaság funkcionálásához 

szükséges.157 A tulajdon szabadsága mellet más szabadságjogok is fontosak a gazdaság 

                                                 
151 Lásd Luhmann 1974. 88. 
152 Lásd Luhmann 1974. 98. A kommunikáció szabadságához kötődő alapjogokhoz lásd még Noll 2006. 
264-268. 
153 Lásd Luhmann 1974. 98. 
154 Lásd Luhmann 1974. 110. 
155 Lásd Luhmann 1974. 116-117. 
156 Lásd Luhmann 1974. 118-119. 
157 Lásd Luhmann 1974. 120-128. 
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működése számára, mint például a kommunikációs és egyesülési szabadság vagy a 

foglalkozás szabad megválasztásának joga. Ezeket Luhmann szintén nem az egyén 

szabadságával magyarázza, hanem a gazdasági rendszer működésében betöltött 

szerepükkel. 158 

A negyedik olyan követelmény, amely Luhmann szerint magyarázatul szolgálhat 

az alapjogok létére, a kötelező érvényű döntések meghozatalának szükségessége. E 

követelményből eredeztethetők a demokratikus politikai jogok. Amíg az előző három 

csoportba tartozó alapjogok funkciója a társadalmi részrendszerek vagy a 

személyiségrendszerek önállóságának megóvása volt a politikával szemben, addig az 

alapjogok e negyedik válfaja a politikai részrendszer autonómiáját hivatott 

biztosítani.159 A politikai rendszer funkciója a mindenki számára kötelező érvényű 

döntések meghozatala. A modern társadalomban azonban nem magától értetődő, hogy 

elfogadják a döntéseket, mivel azok kötelező érvényét nem lehet a vallásra, a morálra 

vagy a társadalmi státuszra alapozni. Ezért olyan intézményekre van szükség, melyek 

megteremtik a hatalom legitimitását. Ezt hivatott biztosítani a választójog mint alapjog, 

amely a társadalmi igények egyfajta kanalizálását jelenti, és lehetővé teszi a politika és 

a bürokrácia működését, vagyis a kötelező érvényű döntések meghozatalát.160 A 

politikai rendszer más részrendszerektől való függetlenségét a választójog oly módon 

segíti elő, hogy a választói szerepet elválasztja egyéb társadalmi szerepektől. Ezt a 

funkciót tölti be a választójog általánossága, egyenlősége és titkossága.161 

Az eddig elemzett alapjogokat Luhmann szabadságjogoknak nevezi. Tárgyal egy 

ötödiket is, a törvény előtti egyenlőség jogát. Ezt azonban Luhmann egy olyan speciális 

jognak tekinti, amely nem sorolható be a fentebb említett négy csoportba, de nem is 

alkot külön csoportot, hanem mind a négyre egyaránt vonatkozik.162 A törvény előtti 

egyenlőség funkciója, hogy stabilizálja a szerepek elválasztását a bürokrácia és a 

                                                 
158 Lásd Luhmann 1974. 130-135. A gazdasági szabadsághoz kötődő alapjogokhoz lásd még Noll 2006. 
268-275. 
159 Lásd Luhmann 1974. 138. 
160 Lásd Luhmann 1974. 148.  
161 Lásd Luhmann 1974. 158-160. A politikai jogokról lásd még Noll 2006. 253-259. Luhmann itt 
lényegében azt a problémát tárgyalja, amelyről már a legitimitásról, illetve a demokráciáról szóló 
fejezetben volt szó, nevezetesen hogy miképp lehet a mindenki számára kötelező érvényű döntéseket úgy 
elfogadtatni, hogy semmilyen morális vagy vallási elvre nem támaszkodhatunk, ugyanakkor az is 
nyilvánvaló, hogy nem vehet mindenki részt a tényleges döntési folyamatokban (lásd a 7.3 és 7.4 
fejezetet). 
162 Lásd Luhmann 1974. 163. 
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publikum találkozásakor, vagyis hogy az állammal való érintkezéskor 

neutralizálódjanak a társadalmi különbségek.163 

Luhmann hangsúlyozza, hogy az itt felsorolt alapjogoknak nem az a feladatuk, 

hogy létrehozzák a funkcionálisan differenciált társadalmat, hanem csak az, hogy 

fenntartsák azt. Előfeltételezik tehát a társadalom olyan fejlettségi fokát, melyben e 

differenciálódás már kialakult.164 Az alapjogokról Luhmann nem csak azt állítja, hogy 

meglétük a funkcionálisan differenciált társadalomstruktúrával magyarázható, hanem 

azt is, hogy e jogok között kölcsönös függőségek léteznek, s ezért a társadalmi rend 

fenntartásához együttes intézményesülésük szükséges. Az alapjogok tehát olyan 

komplexumot alkotnak, melyek közül akár csak egynek az elvetése is az egész 

funkcionálisan differenciált társadalmi rend működését veszélyezteti.165 

Luhmann tehát az alapjogokat nem az emberektől elválaszthatatlan univerzális 

jogoknak tekinti, hanem a funkcionálisan differenciált társadalom velejáróinak, vagyis – 

hasonlóan az e fejezet elején bemutatott relativista nézetekhez – a nyugati liberális 

demokráciák és a kapitalista gazdaság jellemzőit látja bennük. Ugyanakkor a nyugati 

társadalmak tekintetében nem hagy teret a relativizmusnak, hiszen a funkcionálisan 

differenciált társadalomstruktúrát megváltoztathatatlannak véli, márpedig az 

megköveteli az alapjogok intézményesülését. Az alapjogokat a társadalom 

struktúrájához kötni bizonyos értelemben erősebb érv a relativizmus ellen, mint ha 

azokat valamiképp az emberi racionalitásból kívánnánk levezetni. Az emberi ész 

működhet tökéletlenül, vagy meg lehet téveszteni, míg a társadalomstruktúra sokkal 

inkább tekinthető állandónak és biztosnak. Mindez ugyanakkor azt is jelenti, hogy 

azokban a társadalmakban, melyek nem érték még el a funkcionális differenciálódás 

megfelelő fokát, az alapjogoknak sincs létjogosultságuk.  

Az alapjogok társadalmi funkciójáról itt bemutatott gondolatok Luhmann idézett 

korai művéből valók. Munkássága második felében az emberi jogok kérdése inkább 

csak a fentebb már említett szemantikai kontextusban, vagyis a jog paradoxonjának 

elfedésére tett kísérletként jelenik meg, és elmarad a társadalomstruktúrával való 

összefüggésének tárgyalása. Az is figyelemreméltó, hogy a jogi rendszerről írt átfogó 

könyvében – a Das Recht der Gesellschaftban – sem jelenik meg hangsúlyosan az 

emberjogi szemantika és a társadalomstruktúra viszonyának kérdése. Elképzelhető, 

                                                 
163 Lásd Luhmann 1974. 179. A törvény előtti egyenlőségről lásd még Noll 2006. 259-264. 
164 Lásd Luhmann 1974. 37. 
165 Lásd Luhmann 1974. 200. 
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hogy munkássága második szakaszában fontosabbnak tartotta egyéb kérdések 

tárgyalását, azonban az sem kizárt, hogy a korai könyvében adott imént ismertetett 

elképzeléseket a későbbiekben már nem tartotta kielégítőnek, de jobb megoldással sem 

tudott szolgálni. 

 

8.4 Ideológiák 

 

Mielőtt rátérnénk annak a kérdésnek a vizsgálatára, hogy milyen a luhmanni elmélet 

viszonya az egyes ideológiákhoz, vagy hogy besorolható-e valamelyik alá, érdemes 

röviden kitérni arra, hogy a politikatudományos szakirodalomban általában mit is 

értenek ideológiák alatt, majd pedig arra, hogy Luhmann miben látja az ideológiák 

szerepét. 

Az ideológiák jellemzőinek és szerepének megértéséhez keletkezésük 

körülményeit érdemes szemügyre venni. Az ideológiák kialakulásának egyik 

legfontosabb okát az újkorban végbemenő társadalmi, gazdasági és politikai 

változásokban lelhetjük fel. E változások közül rendszerint kiemelik az ipari 

forradalmat, a feudális gazdasági rend felbomlását, az urbanizációt, vagy a társadalmi 

mobilitás erősödését.166 E folyamatok új konfliktushelyzeteket teremtettek, elváltak az 

egyes társadalmi csoportok érdekei, és új társadalmi törésvonalak jöttek létre. Az 

ideológiák egyfelől ezekre az új konfliktushelyzetekre, törésvonalakra adott válaszként 

értelmezhetők. A konfliktusok önmagukban persze még nem magyarázzák az 

ideológiák kialakulását, hiszen konfliktusok a középkorban is voltak. Szükség volt még 

arra is, hogy ezek az érdekellentétek artikulálódjanak, és meghallgatásra leljenek, 

vagyis hogy létrejöjjön a polgári nyilvánosság, illetve a választók szavazataiért 

versengő politika. Az ideológiák létrejötte tehát már bizonyos szabadságjogok kivívását, 

illetve a politika bizonyos mértékű demokratizálást feltételezi.167 

Az ideológiákat sokszor a filozófiai tanokkal és a tudományos elméletekkel 

állítják szembe. Ami az ideológiák és a filozófia viszonyát illeti, egyrészt az ideológiák 

maguk is többnyire a filozófiában gyökereznek, másrészt azonban a filozófiai 

elméletekhez képest szélesebb tömegekhez kívánnak szólni, s így azoknál jóval 

                                                 
166 Lásd például Baradat 1994. 2-5. 
167 Lásd Bayer 1998. 176-177. 
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egyszerűbb, hétköznapibb formában kell testet ölteniük.168 Az ideológia és a tudomány 

viszonyát illetően pedig az egyik álláspont szerint ami ideologikus, az nem tudományos 

elméleteken, nem a világ empirikus megismerésén nyugszik, hanem érzelmek 

segítségével kíván egy nézetet elfogadtatni. Olykor azt is megfogalmazzák, hogy az 

ideológiákat akár ki is küszöbölhetjük, ha kellő haladást sikerül elérnünk a világ 

empirikus megismerésében. Létezik azonban olyan vélekedés is, miszerint minden 

világértelmezés, így a tudományos is, ideologikus, és meghatározott csoportok uralmi 

érdekeit szolgálja,169 ahogy arról szó volt a realizmus-konstruktivizmus vita 

bemutatásakor. 

Az ideológiák egyik további jellemzője, illetve funkciója a politikai fogalmak 

többértelműsége, vitatott jelentése alapján határozható meg. A legtöbb politikai 

fogalmunk ugyanis több eltérő jelentéssel bír, melyeket nem lehetséges egyetlen közös 

jelentésre redukálni. E vitatott fogalmak jelentése elsősorban attól függ, hogy milyen 

viszonyban állnak más fogalmakkal. Az ideológiák kiragadnak e fogalmak jelentései 

közül egyet, és rögzítik azt azáltal, hogy más fogalmakkal kapcsolják össze. Ennek 

értelmében ugyanaz a fogalom több ideológia repertoárjában is szerepelhet, jelentésük 

azonban eltérő lesz, mivel azt az egyéb fogalmak konstellációjában nyerik el.170 

Korántsem mindegy például, hogy a szabadságot negatív vagy pozitív értelemben 

használjuk. Előbbi a korlátok hiányát, míg utóbbi az arra vonatkozó képességet jelenti, 

hogy valamilyen kívánatos célt elérhessünk. Az elsőből az állam minimális szerepére 

vonatkozó politikai elképzelések, míg az utóbbiból erősen etatista elgondolások 

eredeztethetők, pedig ugyanarról a fogalomról van szó. Az ideológiák tehát két szinten 

versengenek: a politikai irányítás megszerzéséért folyó küzdelem elsősorban a politikai 

nyelv feletti kontrollért folytatott versengés által megy végbe.171  

Vizsgáljuk most meg, hogy Luhmann miben látja az ideológiák funkcióját. Az 

ideológiák szerepének megértéséhez idézzük fel azt, amit Luhmann a funkcionális 

módszerről mondott. Láthattuk,172 hogy Luhmann szerint minden okhoz végtelen sok 

okozat, illetve minden okozathoz végtelen sok ok rendelhető. A gyakorlatban azonban 

szükség van arra, hogy cselekvéseinkhez korlátozott számú és áttekinthető hatásokat 

                                                 
168 Lásd Macridis 1992. 3. 
169 Lásd McLellan 1986. 80-83. 
170 Lásd Freeden 2003. 53-54. Michael Freeden W.B. Gallie terminológiájára építve a politikai fogalmak 
lényegi vitatottságáról (essential contestability) beszél, az ideológiák keretein belül pedig létrejön e 
fogalmak rögzített (decontested) jelentése. 
171 Lásd Freeden 2003. 55. 
172 Lásd a 8.2 fejezetben. 
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tudjunk rendelni. Az ideológiának Luhmann ilyen redukáló funkciót tulajdonít, vagyis 

az ideológia a cselekvések következményeiből némelyeket fontosnak tüntet fel, másokat 

pedig semlegesít.173 Szerinte az ideológiák korántsem irracionálisak vagy érzelmiek, 

hanem épp ellenkezőleg, e komplexitásredukáló funkciójukból kifolyólag 

elengedhetetlenek a cselekvés racionalizálásához, és a modern technicizált társadalom 

működéséhez.174 Luhmann továbbá az ideológia és az igazság szembeállítását az 

ontológiai premisszákon nyugvó elégtelen igazságfogalomnak tudja be, miszerint az 

igaz állítás teljes egészében képes leírni az ok-okozati összefüggéseket.175 Luhmann 

ideológiafogalma megegyezik a politikatudományban megszokottal annyiban, 

amennyiben az ideológiák szerinte sem a világ tudományos igényű, igaz értelmezését 

nyújtják, mivel azok a valóság csak meghatározott aspektusait emelik ki, míg másokat 

elfednek. Ehhez azonban hozzáteszi, hogy a világ olyan leírása, amely az összes 

aspektust képes lenne felmutatni, nem is létezik. Az ideologikus gondolkodás tehát nem 

valamifajta deficit a tudományos megismeréssel szemben, hanem a komplexitás 

szükségszerű redukciója.  

A következőkben azt vizsgálom, hogy Luhmann nézetei miképp viszonyulnak az 

egyes ideológiákhoz. Csak azokat az ideológiákat veszem sorra, amelyek az elmúlt 

néhány évtizedben meghatározóak voltak a nyugati társadalmakban, vagyis a 

konzervativizmust, a liberalizmust és a szociáldemokráciát.176  

 

8.4.1 Konzervativizmus  

 

Vegyük először szemügyre a konzervativizmust. A konzervativizmus leggyakrabban 

hivatkozott ismertetőjegye a hagyomány tisztelete, vagyis a fennálló rend és 

intézmények iránti szimpátia és a változásokkal szembeni gyanakvás.177 Mindez nem 

jelenti azt, hogy a konzervatívok mindenféle változást elleneznének. Azt csak akkor 

utasítják el, ha nem felel meg a társadalom organikus fejlődésének.178 Amit elleneznek, 

az a gyakorlati tapasztalatot semmibe vevő tervezés, a pusztán elméleti 

konstrukciókként megfogalmazott célkitűzések keresztülvitelére való törekvés. A 

                                                 
173 Lásd Luhmann 1999d1. 19. 
174 Lásd Luhmann 1999d1. 20-21. 
175 Lásd Luhmann 1999d1. 30-31. 
176 Az egyes ideológiák jellemzésénél elsősorban a fentiekben már idézett Michael Freeden elgondolásait 
veszem alapul. 
177 Lásd Quinton 1997. 244-245. 
178 Lásd Freeden 1996. 333. 
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konzervativizmust tehát egyfajta idegenkedés jellemzi a társadalmi és politikai 

kérdésekről való elméleti, túlzottan absztrakt okoskodással szemben. A 

konzervativizmus első alapvető doktrínáját tehát úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a 

fennálló rend és az organikus fejlődés tisztelete, s minden mesterséges, tervezett, 

radikális, nem az organikus fejlődésből eredő változás elutasítása. Ehhez az elvhez 

szorosan kapcsolódik az a nézet, miszerint a társadalmi rend az emberek akaratától, 

tudatos cselekvésétől független tényezők eredménye. Az, hogy a rend forrása miben 

keresendő, koronként változik, lehet Isten, a természet, az emberi természetben rejtőző 

pszichológiai elvek vagy akár a gazdasági törvényszerűségek is.179 A lényeg az, hogy 

amennyiben ezeket a tényezőket hagyjuk működni, akkor azok a társadalom egyensúlyi, 

harmonikus állapotához vezetnek. Harmadik jellemvonásként pedig azt fogalmazhatjuk 

meg, hogy a konzervatív álláspont rendszerint a progresszív nézetekkel szemben, 

azokra adott válaszként fogalmazódik meg.180 Ez a reaktív karakter nagyfokú 

flexibilitással párosul, vagyis igazodva a történelmi körülményekhez a konzervatívok 

mindig más-más nézetekkel szemben fogalmazzák meg saját álláspontjukat.181 

Ha Luhmann politikai besorolásáról van szó, akkor leginkább a 

konzervativizmus szokott szóba kerülni. Ez egyfelől annak köszönhető, hogy Luhmann 

nézeteinek elhelyezését már pályafutása legelejétől nagyban befolyásolta a 

Habermasszal való konfrontáció, s mivel Habermas egyértelműen a baloldalon állt, 

kínálta magát, hogy Luhmannt a konzervatív táborba sorolják, aki mindazonáltal maga 

sem nagyon tiltakozott ez ellen.182 A tudományos és politikai publikum szemében 

tovább erősítette Luhmann konzervatívként való beállítását az, hogy mind elméleti, 

mind pedig a tudományos karrier szempontjából sokat köszönhetett a konzervatív 

Helmut Schelskynek. Luhmann pályafutása kezdetén szintén merített Hans Freyer, 

Arnold Gehlen és Ernst Forsthoff gondolataiból, vagyis egyértelműen konzervatív 

teoretikusoktól,183 akiket ráadásul nem minden alap nélkül vádoltak meg a nácikkal való 

együttműködéssel.184 Végül pedig arról sem feledkezhetünk meg, hogy Luhmann 

írásaiban gyakran fellelhető egyfajta baloldalellenes, szarkasztikus hangnem.185 

                                                 
179 Lásd Freeden 1996. 334.  
180 Michael Freeden ezt a vonást tükörkép karakternek nevezi, lásd Freeden 1996. 336. 
181 Lásd Freeden 1996. 345. 
182 Lásd Grundmann 1990. 31-32. 
183 Lásd King-Thornhill 2003. 163-172., Rehberg 2005. 299-301. 
184 Lásd Karácsony 1995b. 25., Rehberg 2005. 301. 
185 Lásd Østerberg 2000. 15. Néhány példa: Habermas diskurzuselméletét elemezve, és az annak alapján 
lefolytatott vita társadalmi hatásait vizsgálva megjegyzi, hogy „az asszony megrémülhet, ha a férje a 
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Mindezeknél azonban fontosabb kérdés, hogy Luhmann elméletének egyes 

megállapításai miképp viszonyulnak a konzervativizmus fentebb ismertetett 

alaptételeihez. A hatvanas és hetvenes években elsősorban azt az érvet hozták fel 

Luhmann konzervativizmusa mellett, hogy rendszerelmélete a fennálló rend igazolására 

szolgál.186 Luhmann fő teoretikus törekvésének, vagyis a szociológiai felvilágosodás 

programjának elsődleges célkitűzése abban állt, hogy a társadalmi jelenségek 

magyarázatára a társadalom és annak funkcionális részrendszerei elemzésének 

segítéségével olyan megoldást nyújtson, amely magyarázóerő tekintetében felülmúlja és 

helyettesítheti a „hagyományos” felvilágosodásból eredő, az emberi értelmen alapuló 

humanisztikus elgondolásokat. Láthattuk például, hogy a legitimitás, a demokrácia vagy 

az emberi jogok jellemzőit és szerepét Luhmann az emberek belátása vagy döntése 

helyett a társadalom működéséhez szükséges funkciókkal igyekszik megmagyarázni. 

Mindezen intézmények célja Luhmann szerint nem az ember emancipációja, hanem a 

társadalmi rendszer stabilitásának és működőképességének fenntartása, s így nem csoda, 

hogy elméletét a konzervatív jelzővel illették. 

E kérdést közelebbről megvizsgálva, először is kijelenthetjük, hogy Luhmann 

azon törekvése, miszerint a társadalmi jelenségek magyarázatát az individuumok helyett 

a társadalmi rendszerre alapozza, valóban megfelel a konzervativizmus fentebb vázolt 

ismertetőjegyeinek. Az egyéni döntések által befolyásolhatatlan társadalmi folyamatok 

hangsúlyozásából továbbá egy másik, szintén a konzervativizmus alapelvei közé 

sorolható tétel is következik, nevezetesen a társadalmi szintű tervezés és irányítás 

lehetetlensége vagy legalábbis nagyon korlátozott mértékű megvalósíthatósága.  

Vannak azonban Luhmann elméletének olyan aspektusai is, melyek már nem 

illeszthetők be egyértelműen a konzervatív eszmerendszerbe. Először is érdemes 

megvizsgálni, hogy Luhmann miféle intézmények meglétét tartja szükségesnek a 

modern társadalom működéséhez, vagyis Luhmann – vélt vagy valós – 

konzervativizmusa milyen állapot fenntartását célozza. Legitimitáselmélete, 

demokráciaelmélete vagy az alapjogokra vonatkozó nézetei tárgyalásakor láthattuk, 

                                                                                                                                               

vitából egy új vallással vagy a gyereknevelés új antiautoriter alapelveivel tér vissza.” (Luhmann 1971b. 
331.) Amikor Luhmann arról ír, hogy a politikai beavatkozás nem képes kiváltani a kívánt gazdasági 
hatást, akkor a következő hasonlattal él: „A szituáció hasonlít ahhoz, amikor a hopi indiánok aszállyal 
küzdenek. Ekkor csak az esőtánc segíthet az abba vetett hittel párosulva. Csak itt nem a szárazságról van 
szó, hanem a munkáról. A politikusoknak nem esőt kell ígérniük, hanem kellemes munkahelyeket jó 
fizetéssel.” (Luhmann 1995. 579.) A 68-as generációt pedig így jellemzi: „Ha találkoznak, akkor úgy 
jönnek össze, mint a kiszolgált tüzérségi lovak, akik még egyszer hallani akarják a trombita harsogását, 
azonban természetesen ma már nem lehetséges ebben az elmúlt időben élni.” (Luhmann 2006a. 190.) 
186 Lásd például Habermas 1971. 144-145. 
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hogy ez nem más, mint az az intézményrendszer, azok az alapjogok, melyek a nyugati 

társadalmakban napjainkban érvényesülnek. Luhmann tehát annyiban konzervatív, 

amennyiben a képviseleti demokrácia és kapitalista gazdasági rendszer 

megváltoztathatatlanságát hirdeti. A hatvanas években virágzó radikális baloldali 

elképzelések tükrében a kapitalizmus megdönthetetlenségének vagy a tényleges 

részvételen alapuló döntéshozatal megvalósíthatatlanságának hirdetése minden 

bizonnyal konzervatívnak tűnhetett, napjainkban azonban mindezt kevésnek tartom 

ahhoz, hogy egy elméletet konzervatívnak nevezzünk.187 

Fontos különbség Luhmann elmélete és a konzervatív eszmerendszer között az, 

hogy Luhmann elutasítja azt az elgondolást, miszerint a társadalmat valamilyen az 

emberek akaratától és tudatos ráhatásától függetlenül működő tényező irányítaná, 

melyet ha hagyunk zavartalanul működni, akkor az a társadalom harmonikus állapotát 

eredményezi. Luhmann osztja ugyan a konzervatívok azon nézetét, miszerint lehetetlen 

a társadalom tervezésen alapuló tudatos irányítása, azt azonban messze nem állítja, hogy 

amennyiben tartózkodunk ettől, és hagyjuk érvényesülni a társadalmi evolúciót, akkor 

bármi is garantálná a társadalom harmonikus fejlődését. Luhmann-nál a modern 

társadalom olyan autonóm funkcionális részrendszerekből áll, melyek nincsenek 

alárendelve semmiféle olyan centrumnak, amely biztosíthatná e rendszerek harmonikus 

kapcsolatát. Ezek a részrendszerek rá vannak ugyan utalva egymás teljesítményére, és a 

társadalmi evolúció során olyan struktúrák és strukturális kapcsolódások jönnek létre, 

melyek elősegítik e kölcsönös teljesítmény-igények teljesülését, azt azonban semmi sem 

garantálja, hogy a társadalom evolúciója ne a konfliktusok kiéleződése vagy akár a 

társadalom önmegsemmisítése felé haladna. Mindezzel Luhmann tulajdonképpen a 

konzervativizmus egyik legfontosabb alaptételét utasítja el, nevezetesen az organikus 

fejlődés által biztosított társadalmi harmóniát, jóllehet annak alternatíváját, a társadalmi 

szintű tervezést és irányítást sem tartja működőképesnek. 

A konzervatív eszmerendszertől való további eltérést jelent, hogy Luhmann 

egyértelműen elveti azt az elképzelést, miszerint a társadalmi rendet a közös morál vagy 

a vallás biztosíthatná. A modern társadalom pontosan azért érhette el rendkívüli 

komplexitását, mert az egyes funkcionális részrendszerek függetlenedtek az efféle 

kötöttségtől. Az olyan társadalmi állapot, melyben valamiféle össztársadalmi szinten 

                                                 
187 Igaz ugyan, hogy napjainkban a konzervatívok a demokrácia és a kapitalizmus mellett állnak ki, de 
mindez elmondható a liberálisokról és tulajdonképpen a szociáldemokratákról is, ez a kérdés tehát 
önmagában még nem szolgáltat kellő kritériumot az ideológiai besoroláshoz. 
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érvényes morál vagy vallás irányítaná a társadalom működésének minden területét, 

Luhmann szerint a jelenleginél lényegesen kisebb mértékű komplexitást tenne csak 

lehetővé. S mivel a társadalom evolúciója a komplexitásnövekedés irányába mutat, az 

ilyen egységes morális renden alapuló társadalom – melynek felbomlását a 

konzervatívok sokszor felpanaszolják – Luhmann szerint már végleg a múlté. 

Szintén ellentmond a konzervatív nézeteknek Luhmann-nak a 

társadalomelméletek szerepéről vallott felfogása. A konzervatívok többnyire 

feleslegesnek és kivitelezhetetlennek tartják a társadalom elméleti megragadására tett 

kísérleteket, miközben Luhmann egész munkásságát e célnak szentelte. Továbbá 

Luhmann-nál a társadalom leírása nem csupán elméleti célt szolgál, hanem úgy véli, 

hogy az egyes funkcionális részrendszerek, különösen pedig a politika hatékony 

működéséhez szükség van arra, hogy megfelelő elmélet álljon rendelkezésre.188 

 

8.4.2 Liberalizmus 

 

A liberalizmus meghatározásakor azzal a problémával kell szembesülnünk, hogy a 

liberális táboron belül mind elméleti kérdésekben,189 mind pedig a gyakorlati politikai 

elképzelések tekintetében190 egymással szembenálló nézeteket találhatunk. Amennyiben 

mégis a liberalizmus magját akarjuk meghatározni, akkor azt a szabadság védelmében 

lelhetjük fel, a szabadságot annak negatív, tehát a korlátozásoktól való mentesség 

értelmében véve. S mivel az egyes egyének szabadsága között összeütközés léphet fel, 

illetve a társadalmi élet mindenkitől megkövetel bizonyos kötelezettségeket, a 

liberalizmus központi problémája az, hogy mikor és milyen mértékben korlátozhatók 

ezek a szabadságjogok. A liberalizmus talán legfontosabb doktrínáját tehát úgy 

határozhatjuk meg, hogy a szabadság az ember elidegeníthetetlen tulajdonsága, s annak 

az állam általi minden korlátozása igazolásra szorul.191  

Ahhoz, hogy a liberalizmusról teljesebb képet kapjunk, a szabadság védelmét 

természetesen további elvekkel kell kiegészítenünk. Egyfelől a liberálisok közös vonása 

az individualizmus, mégpedig abban az értelemben, hogy mindig az egyén, illetve 

annak szabadsága az elsődleges, és a kollektív jogok vagy kötelezettségek mindig csak 

                                                 
188 Erről még részletesebben lesz szó  a 9.3 fejezetben. 
189 Például a szabadságjogok természetjogi vagy utilitárius megalapozása. 
190 Gondoljunk például arra, hogy mennyire eltérő jelentéstartalma van a liberalizmus szónak az Egyesült 
Államokban és Európában.  
191 Lásd Gaus 1996. 
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ebből származhatnak. A liberális individualizmus ugyanakkor nem atomizált 

társadalmat hirdet, hanem épp ellenkezőleg, az emberek társas hajlama szintén fontos 

részét képezi a liberális elméleteknek. Amennyiben az embereket hagyják szabadon 

dönteni, akkor azok racionális módon fognak cselekedni, vagyis a liberalizmus fontos 

jellemzője, hogy az embernek racionális természetet tulajdonít. A liberálisok 

többségénél továbbá megtalálható egyfajta haladáshit, vagyis amennyiben az emberek 

számára biztosítjuk a megfelelő szabadságokat, akkor az a társadalom fejlődését fogja 

eredményezni.192  

A liberalizmus és a konzervativizmus közti különbség tehát nem abban áll, hogy 

az előbbi a fejlődést vagy a haladást hirdeti, míg az utóbbi az állandóságot, hiszen 

láthattuk, hogy a konzervatívok nem magát a változást utasítják el. A különbség 

elsősorban abban mutatkozik meg, hogy míg a konzervatívok szerint a társadalom 

fejlődése akkor lesz ideális, ha hagyjuk a meglévő intézményeket szervesen 

továbbfejlődni, addig a liberális álláspont szerint ez nem elegendő, hanem olyan 

intézményeket kell alkotni akár radikális beavatkozások révén is, melyek biztosítják az 

egyéni szabadság védelmét. Amennyiben azonban a fennálló intézmények a liberális 

alapelveken nyugszanak – ahogy az tulajdonképpen elmondható a mai nyugati 

társadalmakról – akkor a két fejlődés-koncepció igen közel kerül egymáshoz, aminek a 

mai politikai gyakorlatban szemtanúi is lehetünk.193  

A liberalizmus további megkülönböztető jegye a konzervativizmussal szemben 

az alapok keresése. A gyakorlati elvek megalapozására azért van szükség, mert a 

liberalizmus nem csupán egy partikuláris társadalom esetében tart igényt az itt 

ismertetett elvek érvényességére, hanem egyetemesen.194 Ez abból is adódik, hogy a 

gyakorlati politikai elveket nem a közösségből, hanem az emberből származtatják. Ez 

egyfajta időbeli, történelmi merevséget is kölcsönöz a liberalizmusnak szemben a 

konzervativizmussal, mely rendkívül képlékeny ideológia abban az értelemben, hogy 

mindig az adott körülményeknek megfelelően alakítja ki a politikai intézményekkel 

kapcsolatos álláspontját. 

                                                 
192 Michael Freeden a liberalizmus magvát öt doktrína, a szabadság, az individualizmus, a haladáshit, a 
racionalitás és a társas jelleg együttes érvényesülésében látja, vagyis ezek közül bármelyik eltávolítása 
esetén a többi sem működik (Freeden 1996. 153.).  
193 Eltérések tulajdonképpen csak akkor mutatkoznak, ha valamely liberális cél még nem öltött stabil 
intézményekben testet, mint például a homoszexuálisok jogai. 
194 Lásd Gray 1996. 69. Jelen esetben megalapozás alatt nem csak az univerzalista elveket, például a 
természetjogi elgondolásokat kell értenünk, hanem ide sorolhatjuk például az utilitarizmust is. 
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Ha Luhmann-nak a liberalizmushoz való viszonyát vizsgáljuk, akkor azt találjuk, 

hogy a módszertan vagy a teoretikus célkitűzések tekintetében a luhmanni elmélet a 

liberalizmus szöges ellentéte. A Luhmann egész munkásságának irányt adó szociológiai 

felvilágosodás programja nem más, mint a felvilágosodás kora óta uralkodó 

antropocentrikus elméleti elgondolásokkal való gyökeres szakítás, és azok helyettesítése 

szociológiai jellegű magyarázatokkal. Ezek a Luhmann által elvetendőnek tartott 

elméleti tételek pedig tulajdonképpen egybeesnek a liberalizmus fentebb ismertetett 

módszertani alapelveivel. Luhmann kritikájának célkeresztjében leggyakrabban a 

társadalmi jelenségek humanisztikus, vagyis az individuumokból kiinduló magyarázata 

áll. Szintén felrója a konkurens elméleteknek, hogy túl sokat várnak az emberi 

racionalitástól a politikai intézmények működése kapcsán. További nagyon fontos 

különbség az elméletek megalapozhatóságának kérdése. Szemben a liberalizmussal, 

Luhmann elméletének egyik legfontosabb tétele a világ leírásának kontingenciája. A 

kontingencia minden megfigyelés, minden állítás szükségszerű velejárója, vagyis 

minden megfigyelés egy meghatározott megfigyelő megfigyelése, és sohasem 

beszélhetünk valamiféle univerzális nézőpontról. A kontingencia másik oka pedig a 

világ komplexitása, mely elkerülhetetlenné teszi a redukciót és a szelekciót. Sohasem 

juthatunk el tehát az abszolút igazsághoz, vagy egy végső alaphoz. Nincs ez másképp a 

politikai berendezkedésre vonatkozó elképzelések esetében sem. A politikai 

intézmények létjogosultsága nem univerzális igazságokból ered, hanem az mindig 

meghatározott társadalmi feltételek függvénye. Természetesen az, hogy egy adott 

társadalomban milyen intézmények lehetnek sikeresek, korántsem tetszőleges, hanem a 

társadalomstruktúra megkerülhetetlen feltételrendszert támaszt azokkal szemben. 

Bizonyos értelemben tehát van alapjuk a politikai intézményeknek, de ez mindig csak 

az adott társadalom struktúrájából ered, s nem pedig egyetemes elvekből, ahogy azt a 

liberálisok állítják. 

Annak ellenére, hogy Luhmann elutasítja a liberalizmus legfontosabb 

módszertani elveit, sőt saját álláspontját rendszerint azok ellenében határozza meg, ezen 

alapelvek gyakorlati következményeit illetően, vagyis a politikai intézmények 

tekintetében nézetei tulajdonképpen egybeesnek a liberálisokéval. Például azok az 

alapjogok, melyek érvényességét a funkcionálisan differenciált társadalom 

működéséhez feltétlenül szükségesnek tartja, megegyeznek a liberális 

szabadságjogokkal. További hasonlóság a gazdaságba való állami beavatkozás kérdése, 
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hiszen Luhmann – hasonlóan a mai liberálisok többségéhez195 – elsősorban a gazdaság 

állami irányítása ellenében foglal állást.  

Ugyanakkor igen lényeges különbség Luhmann és a liberálisok álláspontja 

között, hogy az egyéni és a gazdasági szabadság biztosítása Luhmann szerint nem 

eredményezi a társadalom töretlen fejlődését, ahogy azt a liberálisok állítják. Gyakran 

hallhatjuk például napjainkban a liberálisok részéről azt az érvet, miszerint a szabad 

verseny nem csak a gazdaság számára előnyös, hanem össztársadalmi szinten is 

kedvező hatással jár, és a szociális problémák mérséklésének is ez a leghatékonyabb 

eszköze. Luhmann-nál azonban a gazdaság szabad működése kizárólag gazdasági 

értelemben vett hatékonyságnövekedést eredményez, és nincs olyan össztársadalmi 

mechanizmus, amely garantálná, hogy ez a társadalom működésének egyéb területeire 

nézve is pozitív hatással jár, például enyhíti a szociális problémákat. Luhmann szerint a 

funkcionális rendszerek működése felerősíti a különbségeket, akinek több pénze van, 

több hitelhez jut, aki az oktatási rendszer legelején előnyre tesz szert, az később ezt az 

előnyt megsokszorozhatja.196 

Luhmann-nak a liberalizmushoz való viszonyát tehát úgy foglalhatjuk össze, 

hogy elméletéből a liberális elveknek megfelelő politikai intézmények szükségessége 

következik, ugyanakkor a liberalizmussal lényeges pontokon szembenálló módszertani 

megfontolások alapján. Ezen eltérő módszertani alapok miatt a liberális demokratikus 

intézmények Luhmann-nál elveszítik univerzális karakterüket, illetve azok nem 

garantálják minden fontos társadalmi kérdés megoldását, vagyis a társadalom minden 

tagja számára előnyös haladást. 

 

8.4.3 Szociáldemokrácia 

 

A legjelentősebb politikai ideológiák sorában a konzervativizmus és a liberalizmus 

mellett harmadikként rendszerint a szocializmust találhatjuk. Ám a másik kettőhöz 

képest a szocializmus sokkal szerteágazóbb áramlat, és az ideológiák olyan gyökeresen 

eltérő változatait találhatjuk meg e címszó alatt, mint a kommunizmus vagy a brit 

harmadik utas szociáldemokrácia. Mivel jelen fejezet célja annak vizsgálata, hogy 

Luhmann nézetei mennyiben mutatnak rokonságot napjaink meghatározó ideológiáival, 

úgy vélem, a tágabb értelemben vett szocializmus helyett célszerűbb annak egy 
                                                 

195 A liberalizmus fogalmát európai, s nem pedig amerikai értelemben használva. 
196 Lásd Luhmann 1999a. 167. 
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igencsak lényeges módosulásokon átment változatát, a szociáldemokráciát szemügyre 

venni. Ugyanakkor a szocializmust és a szociáldemokráciát nem kezelhetjük teljesen 

különálló ideológiákként, s ez különösen igaz akkor, ha az ideológiák módszertani, 

társadalomelméleti alapjaira vagyunk kíváncsiak. Először tehát a szocializmus 

különböző válfajai mögött meghúzódó közös alapelveket vázolom, majd pedig ehhez 

képest határozom meg a szociáldemokrácia főbb jellemzőit. 

Véleményem szerint a Michael Freeden által a szocializmus magjaként 

azonosított öt alapelv megfelel e célra, mivel azok nem zárják ki a szocializmus egyik 

változatát sem. Az első közülük az az elgondolás, miszerint a társadalom működését 

nem az egymástól függetlenül létező individuumok alapján érthetjük meg, hanem 

sokkal inkább a köztük lévő kapcsolatok, az általuk alkotott csoportok, osztályok vagy a 

társadalom struktúrájának tanulmányozása révén. E társadalmi tényezők elsődlegesek az 

egyénhez képest, mivel ezek meghatározzák vagy legalábbis befolyásolják az egyén 

gondolkodását. A második alapelv szerint a társadalmi intézményeket oly módon kell 

megalkotni, hogy azok az emberek jólétét szolgálják, szemben például a liberálisok 

elképzelésével, miszerint ezen intézmények elsődleges feladata az egyén szabadságának 

védelme. A harmadik alapelv értelmében az emberi természetnek aktivitásra, 

kiteljesedésre van szüksége, amit kreatív munka és önmegvalósítás révén lehet elérni. 

Ez a kreatív munka jóval több, mint a puszta értékteremtésként értelmezett 

munkavégzés. A negyedik alapelv az emberek egyenlősége, ami nem csupán azt jelenti, 

hogy minden ember természeténél fogva egyenlő – ezt a nézetet a liberalizmus is 

magáénak vallja –, hanem azt is, hogy a társadalmi intézményeknek az emberek 

tényleges materiális egyenlőségét is elő kell segíteniük. Az ötödik alapelv pedig azt 

mondja ki, hogy az emberi társadalom történelme rendelkezik bizonyos 

törvényszerűségekkel. A társadalom alakításában az emberek tudatos akaratától 

független, hosszú időhorizontot felölelő, nagy horderejű folyamatok játszanak 

szerepet.197 

Ami ezen alapelvek gyakorlatba való átültetését illeti, a szocialisták politikai 

törekvéseit elsősorban az jellemzi, hogy politikai eszközökkel kívánják ellensúlyozni a 

gazdasági folyamatok eredményezte társadalmi egyenlőtlenségeket. Ez több különböző 

politikai programban ölthet testet. A szociáldemokrácia e lehetőségek közül 

tulajdonképpen a legkevésbé radikális változatnak tekinthető, amennyiben lemond a 

                                                 
197 Lásd Freeden 1996. 425-438. 
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szocialisták többségére jellemző antikapitalizmusról, vagyis a magántulajdon 

eltörléséről. Ehelyett a kapitalista gazdaság keretein belül, az állami intervenció 

eszközeivel igyekszik orvosolni a szociális problémákat, vagyis a jóléti állam 

intézményeinek működtetésén fáradozik. A fent ismertetett öt alapelv a 

szociáldemokráciára is érvényes, igaz némileg tompított éllel. Lényegében lemondtak a 

valódi egyenlőség megvalósításáról, s elkerülhetetlennek tartják, hogy a társadalomban 

legyenek gazdagok és szegények. A politika feladata, hogy a szegénységet még 

elviselhető szinten tartsa, illetve igyekezzen meggátolni annak újratermelődését. A 

történelmi változások tekintetében pedig lényegében feladták a jelenlegi társadalmi, 

gazdasági rendszer meghaladásának lehetőségét.198 

Ami Luhmann-nak a szociáldemokráciához való viszonyát illeti, munkásságán 

végighúzódik ezen ideológia politikai gyakorlatának, vagyis a gazdaságba való politikai 

beavatkozásnak, a jóléti államnak a kritikája. E kritika alapját nem az egyénnek a 

tulajdonhoz vagy az önrendelkezéshez való elidegeníthetetlen joga alkotja – ahogy a 

liberálisoknál –, és nem is a társadalom organikus fejlődésébe való mesterséges 

beavatkozás elutasítása – ahogy a konzervatívok esetében –, hanem kizárólag 

pragmatikus érvek. A gazdaság, lévén autonóm és zárt rendszer, nem irányítható a 

politika által. Minden olyan kísérlet, amely a politika számára kedvező teljesítményre 

kívánja ösztönözni a gazdaságot, csak nagyon korlátozott mértékben éri el a megcélzott 

eredményt, miközben rengeteg nem szándékolt következménnyel kell számolnia. Sőt a 

politikának a gazdaságba való beavatkozására Luhmann úgy tekint, mint amely törekvés 

a modern társadalom alapelve, vagyis a részrendszerek autonómiája ellen irányul, 

                                                 
198 A szociáldemokrácia 19. századi megszületésekor ezen irányzat képviselői a kapitalista társadalom 
demokratikus eszközökkel való megreformálását csupán ideiglenes kompromisszumnak tekintették, és 
még hittek a szocialista társadalom megvalósíthatóságában (lásd például Berman 2003. 120-125.). A 20. 
század hetvenes-nyolcvanas éveiben sem mondtak még le ugyan a szociáldemokrata pártok a szocialista 
társadalom megvalósíthatóságáról (Németország esetében lásd Huster 2000. 148-149.), ugyanakkor 
hatalomra kerülve csak nagyon korlátozott mértékben tettek lépéseket a gazdaság államosítása felé (lásd 
Self 1997. 337.). Nem vitatom, hogy akadnak napjaink szociáldemokratái között is olyanok, akik szerint 
van reális esély a kapitalizmustól eltérő gazdasági rendszer létrejöttére, mégis úgy vélem, hogy a 
szociáldemokrácia mai álláspontját sokkal inkább jellemzi a kapitalizmus végleges elfogadása. A 
szociáldemokráciának a kapitalizmussal való végleges megbékélése a Tony Blair-féle brit harmadik út 
politikájában jelent meg a legvilágosabban (ennek teoretikus kinyilvánításához lásd Giddens 1999. 11-
37., kritikus értékeléséhez pedig Kiss E. 2003a.). Ugyanakkor azt sem zárhatjuk ki, hogy a 
szociáldemokrácia e kapitalista fordulata – a szociális problémák továbbélésével, sőt akár erősödésével 
társulva – nem eredményezi a hagyományosabb értelemben vett szocialista pártok megerősödését, aminek 
jelei a német Baloldali Párt (Die Linke) esetében már megfigyelhetők. 
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amennyiben egy össztársadalmi felelősséggel rendelkező centrum létrehozását célozza 

meg.199 

 Ugyanakkor Luhmann jóléti állammal szembehelyezkedő álláspontja kevésbé 

kategorikus, mint a liberálisoké vagy a konzervatívoké. Ez nem csak abban áll, hogy 

Luhmann csupán pragmatikus és nem pedig elvi, morális érveket fogalmaz meg, hanem 

abban is, hogy az állammal szemben támasztott jóléti követelések megjelenését és 

folyamatos bővülését a modern társadalom struktúrájából eredő szükségszerű 

következménynek tekinti. Más szóval elmélete értelmében a modern társadalom 

elkerülhetetlenül a jóléti állam megvalósítására törekszik. A funkcionálisan differenciált 

társadalomban ugyanis mindenki igényt tart az összes funkcionális részrendszerbe való 

inklúzióra, és ezt az igényt nem is lehet megtagadni senkitől.200 Az az érdekes helyzet 

adódik tehát, hogy Luhmann egyszerre tartja elkerülhetetlennek és rendszeridegennek a 

jóléti államot. 

A jóléti államra vonatkozó gyakorlati érveken túl létezik egy sokkal mélyebb 

szembenállás is Luhmann és a baloldali elméletek között. Ez abban ragadható meg, 

hogy amíg a baloldali gondolkodók a fennálló társadalom kritikáját, és az emberek 

emancipációját tekintik fő céljuknak, addig Luhmann szerint mindez kivitelezhetetlen. 

E célkitűzések megvalósíthatatlanságának legfőbb okát Luhmann a komplexitásban 

látja. Nem azért nem beszélhetünk valódi demokratikus döntéshozatalról, vagy 

racionális érvek segítségével vitázó társadalmi nyilvánosságról, mert a fennálló hatalom 

ezt meggátolja, hanem mert a társadalom komplexitása ezt nem teszi lehetővé.  

Az éles oppozíció ellenére a módszertan és az elméleti megállapítások 

tekintetében fellelhető némi hasonlóság a szocialista, szociáldemokrata érvek és a 

luhmanni elmélet között. Közös pont például az, hogy a társadalmi jelenségek 

magyarázatában az individuumokkal szemben Luhmann is és a szocialisták is 

elsőbbséget tulajdonítanak a makroszintű tényezőknek. Továbbá Marx egyes nézeteit 

Luhmann fontos állomásnak tartja a konstruktivizmus felé vezető úton, amennyiben 

például nem természetadta, a társadalmon kívüli objektív tényezőkből vezeti le 

gazdaságelméletét, hanem azt társadalmi konstrukcióként kezeli.201 A gondolkodás 

léthez kötöttségének vagy ideologikusságának marxi hangsúlyozása szintén tekinthető 

fontos lépcsőnek a tudásszociológia kialakulásában. Igaz persze, hogy lényeges 

                                                 
199 Lásd Luhmann 1990a. 100-101. 
200 Lásd erről a 7.6 fejezetet. 
201 Lásd Luhmann 1992a1. 23. 
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különbségek is találhatók a luhmanni és a marxi tudásszociológia között. Luhmann 

kritizálja például Marxot a gazdaság szerepének túlértékeléséért,202 vagy amiatt, hogy a 

tudásszociológiát az osztályokra kívánja alapozni, mivel Luhmann szerint az 

osztályelmélet alkalmatlan a modern társadalom leírására.203 Némileg közelíti Luhmann 

elméletét a baloldaloz, hogy a Luhmann által is képviselt konstruktivizmus – ahogy 

arról a tudományháború tárgyalásakor már volt szó204 – elsősorban a baloldali 

gondolkodók körében kedvelt.205 Jóllehet azt is láthattuk, hogy a tudomány 

konstruktivista felfogása Luhmann-nál nem társul a baloldali elképzelésekre jellemző 

kultúr- és tudománykritikával. Végül pedig fellelhető némi hasonlóság a szocialisták és 

Luhmann nézetei között a történelem menetére vonatkozó elképzelések tekintetében is. 

Igaz ugyan, hogy Luhmann elveti a történelmi determinizmust, és a modern társadalom 

struktúráját vagy intézményeit rendkívül valószínűtlen evolúciós vívmányokként 

jellemzi. Másrészt azonban Luhmann is olyan korszakokra bontja a történelmet, melyek 

között az átmenet nem az emberek akaratlagos tevékenységének eredménye, hanem 

makroszintű társadalmi folyamatok terméke. Ez mutat némi hasonlóságot a szocialisták 

történelemfelfogásával, természetesen azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy 

Luhmann-nál hiányzik az utolsó szakasz. 

 

8.4.4 Összegzés 

 

Ha mindezek után el akarjuk helyezni Luhmann elméletét az ideológiák között, akkor 

érdemes különválasztanunk egyfelől az ideológiák elméleti alapvetését, másfelől pedig 

az azokból következő gyakorlati elveket. Kezdjük az utóbbival, mivel ez a könnyebbik. 

A gyakorlati politikai elvek tekintetében Luhmann leginkább a liberálisok 

álláspontjához áll közel. Mutat némi hasonlóságot a konzervativizmussal is, azonban ez 

inkább csak a gazdasági kérdésekre érvényes. Amennyiben ugyanis nézeteit a politikai 

beállítottságot szemléltető két tengely mentén vizsgáljuk,206  melyek közül az egyik a 

gazdasági dimenziót, a másik pedig a tekintélyhez való viszonyt jelképezi, akkor inkább 

a liberálisokkal kerül egy mezőbe. A jobboldali, tehát szabadversenyes gazdasági 

                                                 
202 Lásd Luhmann 1992a1. 25. 
203 Lásd Luhmann 1999a. 1058-1059. 
204 Lásd a 8.1 fejezetben. 
205 Ezért a luhmanni elmélet rendelkezik némi vonzerővel, vagy kínál bizonyos lehetőségeket a baloldali 
gondolkodók számára (lásd például Neckel-Wolf 1994. 93-95.), még ha a baloldalon az elutasítottsága 
azért erősebb is. 
206 Lásd például az online politikai iránytűt: http://www.politicalcompass.org/index.  
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nézetek mellett Luhmann-nál ugyanis nem található meg a konzervatívokra jellemző 

tekintélytisztelet.207 Más képet kapunk azonban, ha nem a gyakorlati elvek, hanem az 

elméleti vagy módszertani kérdések alapján kíséreljük meg elhelyezni őt. Ebben a 

tekintetben pont fordított a helyzet, álláspontja leginkább a liberálisokéval áll szemben. 

Némely ponton érintkezik a konzervatívok és a szocialisták nézeteivel, de egyértelműen 

egyik táborba sem sorolható be. Leginkább a pozitív útmutatás hiánya az, ami 

megkülönbözteti elméletét az ideológiáktól. Luhmann szerint a tradíció sem jelent 

biztosítékot a társadalom problémáinak megoldására, a szabadság sem eredményezi a 

mindenki számára kedvező fejlődést, a társadalom alakításának és irányításának 

lehetőségei pedig igen korlátozottak. 

Luhmann-nál alig találhatunk az ideológiai hovatartozást manifesztáló 

preskriptív kijelentéseket. Ugyanakkor éppen az ideológia luhmanni értelmezése 

mutatja, hogy nem szükséges egy elméletnek explicit értékítéleteket tartalmaznia ahhoz, 

hogy azt ideológiának tekinthessük. Az ideológiáknak ugyanis Luhmann szerint az a 

szerepük, hogy a döntések végtelen számú következményei közül némelyeket fontosnak 

tüntessenek fel, mások jelentőségét pedig csökkentsék. A jóléti állam működtetésére 

vonatkozó politikai törekvéseknek pontosan az a jellemzőjük, hogy számos 

következményük van. A jóléti politika rontja a gazdaság teljesítőképességét, 

ugyanakkor – ha nem is a szándékolt mértékben, de – segíti a rászorulókat, vagyis 

elősegíti a társadalmi részrendszerekbe való inklúziójukat. Az, hogy Luhmann a 

gazdaság teljesítményromlására helyezi a hangsúlyt, és munkáiban a jóléti államról 

jobbára csak e negatív kontextusban esik szó, pontosan egy luhmanni értelemben vett 

ideologikus vonásként értékelhető.208  

                                                 
207 Uwe Schimank is amellett érvel, hogy módszertani antihumanizmusa ellenére Luhmann az ember és a 
társadalom szétválasztása, tehát a liberalizmus egyik alapértéke mellett áll ki (Schimank 2005. 278-282.). 
208 Barbara Kuchler hasonló megállapításra jut, amikor Luhmann-nak a jóléti államról vallott nézeteit 
elemzi. Luhmann azért kritizálja a jóléti államot, mivel az veszélyezteti a gazdasági rendszer 
autonómiáját. Ugyanakkor a funkcionális differenciálódás elméletének létezhet olyan olvasata is, 
miszerint épp a gazdaság veszélyezteti a többi rendszer autonómiáját, és a jóléti állam feladata a többi 
részrendszer önállóságának megőrzése. Luhmann tehát két, elméletileg egyaránt lehetséges alternatíva 
közül az egyiket, mégpedig a jobboldal politikai gyakorlatának megfelelőt választja (lásd Kuchler 2006. 
11-21.). Chris Thornhill a luhmanni elmélet azon jellemzőjét, miszerint preskriptív kijelentések nélkül 
foglal állást politikai kérdésekben, nem-normatív normativitásnak nevezi (lásd Thornhill 2006. 89-93.). 
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9 A luhmanni elmélet kritikája 

 

Úgy gondolom, kevés elmélet tudhat magáénak olyan mértékű kritikaáradatot, mint 

Luhmanné. Szinte nincs elméletének olyan részterülete, melyet megkímélnének a még 

halála után sem csillapodó kritikák. Nem csak az elméletével szemben megfogalmazott 

kritikák száma figyelemreméltó, hanem azok hevessége sem mindennapos a 

tudományos életben.1 Így még mielőtt áttekintjük e kritikákat, érdemes megvizsgálni, 

hogy mi indokolhatja azok mennyiségét és intenzitását. A teljesség igénye nélkül az 

alábbi hét okot jelölném meg: 

1.) Annak ellenére, hogy az átfogó társadalomelmélet megalkotása igen vonzó 

tudományos célkitűzés, meglehetősen ritka e területen az olyan teljesítmény, amely 

kidolgozottságát és plauzibilitását tekintve eléri azt a színvonalat, amely felkelti a 

szélesebb tudományos közönség érdeklődését. Amennyiben viszont egy tudós ez irányú 

törekvései mégis ígéretesnek tűnnek – márpedig Luhmann munkásságát már pályafutása 

legelején is figyelemreméltónak ítélték2 – akkor fokozott reflektorfény vetül rá. Az őt 

körülvevő figyelem nagy valószínűséggel egyúttal a kritikák nagy számát is jelenti. 

Egyrészt azért, mert az általános törekvésekből kifolyólag számos diszciplína 

tudósközönsége érintett, másrészt pedig azért, mert aki az átfogó társadalomelmélet 

megalkotását tűzi ki célul, az – szemben a szűkebb, egyértelműen körülhatárolható, s 

így kevésbé komplex tárgyterületekkel – túlontúl ingoványos talajra lép, és könnyű 

céltáblája lehet a kritikáknak. 

2.) Ahogy arról a dolgozat elején már volt szó,3 az átfogó társadalomelmélet 

megalkotására való törekvés a hatvanas évek Németországában elsősorban a politikai 

baloldalhoz köthető gondolkodók sajátja volt. Így amikor mind szellemi előfutárai, 

mind pedig elméleti megállapításai tekintetében a jobboldali teoretikusokhoz és 

toposzokhoz kötődő Luhmann eleddig a baloldal sajátjának tekinthető területen 

jelentkezett ambiciózus és ígéretes törekvéseivel, akkor a baloldal érthető módon 

nagyobb vetélytársat látott benne, mint a hagyományos konzervatív nézetekben, s ez 

fokozta a felé irányuló kritikák intenzitását. 

                                                 
1 Azt nem mondhatjuk, hogy Luhmannt különösebben zavarták volna a felé áradó kritikák. Ezt a 
Luhmannt személyesen is ismerők vagy konferenciákon vele találkozók elbeszéléseiből tudom, illetve 
megfogalmazásaival is mintha szándékosan kereste volna a konfrontációt. 
2 Teljesítményét egyik legfőbb ellenfele, Habermas is már igen korán elismerte (lásd Habermas 1971. 
142.). 
3 Lásd a 2.1 fejezetben. 
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3.) A hatvanas évekre már nagy hírnévnek örvendő Habermasszal való 

konfrontáció – ami elsősorban 1971-ben megjelent közös kötetükben testesült meg – 

nagyot lendített mind Luhmann ismertségén, mind pedig az ellene irányuló kritikák 

számán. Közös könyvüket négy éven belül három kommentár-kötet követte, melyekben 

számos tudós reflektált a két elméleti törekvésre. Az ilyen mértékű rezonancia ritkának 

mondható a tudományos életben. 

4.) Luhmann elméletének számos megállapítása és fogalma gyökeres szakítást 

jelent a filozófiai, szociológiai vagy politológiai tradícióval, és ezek az újítások sokszor 

meghökkentő állításokat és meghatározásokat jelentenek. Mindennek tükrében nem 

csoda, ha sokan akadnak, akik idegenkednek az új fogalmaktól és megállapításoktól. 

5.) Tovább fokozta az elméletével szembeni ellenálást, hogy Luhmann 

elsősorban a szociológia és a filozófia területétől távol eső diszciplínákból – mint 

például a neurobiológia, a kibernetika vagy a matematika – integrált új elemeket 

elméletébe. Érthető, hogy a szociológusok idegenkedtek egy olyan elmélettől, melynek 

hivatkozásai között leginkább olyan, számukra jobbára ismeretlenül csengő nevek 

szerepeltek, mint Humberto Maturana, Heinz von Foerster, George Spencer Brown, 

Gotthard Günther vagy Fritz Heider.4 Maga a rendszerelmélet is meglehetősen rossz 

hírnévnek örvendett a társadalomtudományok körében, hiszen ahhoz rendszerint olyan 

képzetek társultak, mint a merevség, a szabadság korlátozása vagy a technokrata 

uralom.5 Így Luhmann nagyra törő rendszerelméleti törekvései eleve gyanakvást 

váltottak ki, jóllehet az igen lényeges pontokon – elsősorban az említett stigmák 

tekintetében – különbözött a korábbi rendszerelméletektől. 

6.) Rendkívül absztrakt célkitűzései ellenére Luhmann számos aktuálpolitikai 

kérdést érint, melyekben igen kritikusan viszonyul a baloldali nézetekhez. Kritikái azért 

is jelentenek különös kihívást ellenfelei számára, mivel azok látszólag nem 

meghatározott érdekek közvetlen kifejeződései, hanem egy rendkívül átfogó 

társadalomelmélet talaján állnak. 

7.) Végül pedig úgy gondolom, Luhmann meglehetősen szarkasztikus stílusa is 

hozzájárult ahhoz, hogy sokszor igen indulatos kritikák fogalmazódtak meg vele 

szemben.  

Az itt felsorolt tényezők Luhmann kritikusainak tudományszociológiai, 

ideológiai vagy pszichológiai motivációira igyekeztek rámutatni. Ez természetesen 
                                                 

4 Lásd Éber 2006. 335-336. 
5 Lásd például Schwanitz 1995. 137. 
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korántsem jelenti azt, hogy a kritikák tisztán tárgyi indíttatása ne lenne ugyanilyen 

fontos, vagyis hogy valaki pusztán azért kritizálja Luhmannt, mert úgy véli, hogy nincs 

igaza. 

A következőkben először a Luhmann-nal szemben felhozott kritikákat 

igyekszem rendszerezni. Természetesen az összes kritika számbavételére nincs mód, így 

azokra koncentrálok, melyek a luhmanni elmélet általam érintett aspektusaira 

vonatkoznak, vagyis egyrészt az elmélet egészének felépítésére és főbb teoretikus 

döntéseire, másrészt pedig a politikával kapcsolatos megállapításaira. Arra sincs mód, 

hogy azt vizsgáljam, Luhmann-nak vagy pedig kritikusainak van-e igaza. Ettől nem 

csak terjedelmi korlátok tartanak vissza, hanem sok esetben kétségesnek tartom, hogy a 

felmerülő kérdések egyáltalán eldönthetők-e. A kritikák bemutatása után jelen 

fejezetben ismertetem továbbá Luhmann elméletével szemben megfogalmazott két saját 

kritikámat is. 

 

9.1 Az elmélettel szemben megfogalmazott kritikák 

 

Ebben a fejezetben a Luhmann-nal szemben megfogalmazott kritikák egy lehetséges 

tipologizálását ismertetem, vagyis egy csokorba gyűjtöm azokat, amelyek vagy abban 

hasonlítanak, hogy Luhmann ugyanazon teoretikus döntését kritizálják, vagy pedig más-

más pontot vesznek célba, de hasonló típusú hibát vélnek felfedezni Luhmann 

eljárásában. A típusok felsorolásakor – amennyire az lehetséges – igyekszem követni a 

luhmanni elmélet rekonstrukciójának a korábbiakban követett menetét, vagyis a 

legáltalánosabb szinttől haladok a konkrétabb megállapítások felé. 

1.) Luhmann elméletének legabsztraktabb szintű célkitűzése abban áll, hogy 

kiküszöböljön elméletéből minden előfeltevést, vagyis az elmélet felépítése során úgy 

kíván bevezetni minden fogalmat és megalkotni minden állítást, hogy eközben nem 

támaszkodik semmi eleve adottra. Ez a legabsztraktabb szinten az ontológiai, 

azonosságalapú gondolkodás elvetésében ölt testet, amit a differenciaelmélettel kíván 

helyettesíteni. A kritikák első csoportja azt állítja, hogy Luhmann-nak nem sikerült 

megvalósítania e célt, vagyis a de-ontologizálást, mivel elméletéből nem tudott 

kiküszöbölni minden azonosságalapú elemet vagy minden előfeltételt.6 E kritikák jó 

                                                 
6 Gerhard Wagner szerint például a rendszer/környezet megkülönböztetésnek egy azonosság szolgál 
alapjául (Wagner 1994. 286-288., 2003. 214-216.). Peter Ulrich Merz-Benz szintén Luhmann rendszer-
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része mindazonáltal egyetért az azonosságalapú gondolkodásról a differenciaelméletre 

való áttérés szükségességével. Mások viszont problematikusnak tartják a 

differenciaelméletet, és arra mutatnak rá, hogy az relativizmushoz és önkényhez vezet.7 

2.) Az ellenvetések második csoportja Luhmann talán leginkább elhíresült 

kulcsfogalmára, az autopoiésziszre vonatkozik. A fogalom Humberto Maturana és 

Fransisco Varela neurobiológusoktól származik, akik azt biológiai elméletnek szánták. 

Luhmann azonban úgy vélte, hogy a fogalom átvihető a szociológia területére is. 

Véleménye szerint ez nem analogikus elgondolást jelent, hanem az autopoiészisz 

fogalmának általánosítását,8 minek következtében megalkotható egy, az autopoiészisz 

elvén nyugvó általános rendszerelmélet, melynek egyik alesete a szociális rendszerek 

elmélete. Mindeközben Luhmann némileg újraértelmezte Maturana és Varela 

elméletét.9 Ezzel együtt ez a teoretikus döntés jelenti Luhmann elméletének egyik 

legtöbbet kritizált pontját. A leggyakrabban megfogalmazott kritikák szerint – még ha 

az autopoiészisz vagy az önszerveződés elve sikeresen alkalmazható is a biológiában – 

az az eljárás, ahogyan azt Luhmann átviszi a szociológia területére, módszertanilag 

hibás.10 Az autopoiészisszel nem csak az a probléma, hogy olyan implikációkat rejt 

magában, melyek csak a biológiában állják meg a helyüket, hanem az is, hogy a modern 

társadalomról a mindennapi tapasztalatokkal nehezen összeegyeztethető képet sugall. 

                                                                                                                                               

fogalmában véli felfedezni azt a pontot, ahol Luhmann nem képes elszakadni a transzcendentálfilozófiától 
(Merz-Benz 2003. 70.). Gerhard Wagner szerint Luhmann valójában Hegel logikájához kötődik, s emiatt 
abszolutizált egység- és differenciálódás-fogalmakkal dolgozik (Wagner 1996. 100.). Marcus Otto szerint 
azzal, hogy Luhmann a rendszer egységét egy funkcióspecifikus rendszer/környezet megkülönböztetés 
segítségével határozza meg, egyfajta funkcionalista fundamentalizmust és identitásalapú logikát képvisel 
(Otto 2003. 379-380.). Gerhard Wagner és Heinz Zipprian szerint az önreferencia, legalábbis úgy, ahogy 
azt Luhmann használja, azonosságalapú logikát feltételez (Wagner-Zipprian 1992. 401.). Walter L. Bühl 
a paradoxonok, az autologikus körben forgások miatt nevezi Luhmann elméletét ontologikusnak (lásd 
Bühl 2003. 246.). Danilo Zolo szerint Luhmann az autopoiészisz koncepciójának átvételével tért vissza az 
ontologikus-metafizikus állásponthoz (Zolo 1985. 531.). Armin Nassehi szintén azon az állásponton van, 
hogy  az autopoiészisz ontológiát feltételez, igaz nem apriorit, hanem aposteriorit (Nassehi 1992. 67.). 
Sigrid Brandt szerint Luhmann elméletén belül az időre vonatkozóan vannak elrejtve ontológiai 
előfeltevések (Brandt 1992. 177.). Günther Thomas Luhmann világ-fogalmáról véli úgy, hogy az nem 
szakadt el teljesen az ontológiai gondolkodástól (Thomas 1992. 329.). Boris Hennig szerint Luhmann 
önkényesen módosítja Spencer Brown formaelméletét, így annak eredeti megállapításaira nem 
hivatkozhatna elmélete kifejtésekor (Hennig 2003. 193-195.). Habermas szerint pedig Luhmann 
valójában a szubjektumfilozófia örököse  (Habermas 1998b. 297-307.). 
7 Lásd Martens 2003a. 290-291. A differenciaelméleti gondolkodás általános kritikájához pedig lásd Kiss 
E. 2003c. 
8 Lásd például Luhmann 2006a. 106-107. 
9 Például Luhmann szerint Maturanánál az autopoiétikus rendszerek összetevői lehetnek állapotszerűek is, 
míg nála azok eseményszerű műveletekből állnak (lásd Luhmann 2006a. 104-105.). 
10 Wolfgang Lipp szerint az autopoiészisz szociológiai alkalmazása teleologikus társadalomelmélethez 
vezet (Lipp 1987. 464.). Ulrich Druwe szerint szintén az a probléma az önszerveződő rendszerek 
elméletével, hogy azzal együtt jár az önfenntartás fogalma, mely a biológiában egyértelműen 
meghatározható empirikusan, a szociális rendszerek esetében azonban nem (Druwe 1988. 774.). 
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 3.) Luhmann valószínűleg legmeglepőbb teoretikus döntése az, hogy 

elméletében a társadalom nem emberekből és az azok közti kapcsolatokból, illetve nem 

cselekvésekből áll, hanem kommunikációkból, s az emberek csak a társadalmon kívül 

kapnak helyet, pontosabban „fel lesznek darabolva” biológiai, pszichikai és szociális 

összetevőkre. Két külön kérdésről van tehát szó, egyfelől arról, hogy a társadalom nem 

emberekből áll, másfelől pedig arról, hogy a szocialitás kritériuma vagy alapegysége 

nem a cselekvés, hanem a kommunikáció. Természetesen lehetséges olyan álláspont is, 

amely az egyiket elfogadja, a másikat pedig elutasítja, mégis a két kérdés sokszor 

összefonódik, így érdemes e kritikákat egy csoportban kezelni. Luhmann hangsúlyozza, 

hogy ennek az elképzelésnek megvoltak már a teoretikus előzményei, illetve hogy nem 

arról van szó, hogy mellőzi vagy ne tartaná fontos szociológiai kategóriának az embert 

vagy a cselekvést, csupán úgy véli, hogy azok nem alkalmasak arra, hogy kiinduló 

fogalomként tekintsünk rájuk. Mindezek ellenére e döntéssel Luhmann annyira 

radikálisan fordul szembe a szociológiai tradícióval, hogy ez vált munkásságának talán 

leginkább támadott pontjává. A Luhmannt e kérdésekben kritizálók természetesen nem 

csupán a tradícióra hivatkozva vélik szükségesnek az ember vagy a cselekvés 

alapfogalomként való megtartását, hanem azt igyekeznek kimutatni, hogy azok nélkül 

Luhmann-nak több társadalmi jelenséget nem sikerül megmagyaráznia.11 Vannak olyan 

                                                 
11 Michael Welker abban látja a problémát, hogy Luhmann a szociális rendszerek emergenciáját a 
Parsonstól átvett kettős kontingencia fogalmának segítségével kívánja megmagyarázni, viszont szerinte ez 
csak cselekvéselméleti keretek között működik (Welker 1992. 356-365.). Uwe Schimank a funkcionális 
differenciálódás magyarázatához tartja szükségesnek a cselekvést és az aktorokat (Schimank 1985. 426-
432.). Hasonlóan vélekedik Thomas Schwinn is (Schwinn 1995b. 34.). Gerhard Hauck szintén nem tartja 
kielégítőnek Luhmann azon próbálkozását, hogy a kizárólag kommunikációkból álló társadalomelmélet 
alapján leírjuk a funkcionális differenciálódást (Hauck 1999. 259-262.). Gunther Teubner nem tartja 
ugyan önmagában problémának azt, hogy az emberek nem részei a társadalomnak, sőt Luhmann elméletét 
tartja a szocialitás eddigi legplauzibilisebb leírásának, ugyanakkor úgy véli, nem kielégítő Luhmann-nak 
a kommunikációs rendszerek és a tudatok kapcsolatára adott megoldása (Teubner 2001. 39-40.). Ilja 
Srubar szerint a nyelvnek sokkal inkább a cselekvéshez kapcsolódó felfogása lenne szükséges ahhoz, 
hogy az megfeleljen azoknak a funkcióknak, melyeket Luhmann tulajdonít neki (Srubar 2005. 619-621.). 
Reiner Greshoff szerint a kettős kontingencia problémájának luhmanni tárgyalása, illetve Luhmann 
kommunikációelmélete valójában egy teljesen normális aktor- vagy cselekvéselmélet (Greshoff, 2006. 
171.). Továbbá szerinte Luhmann azért kénytelen elvetni azt a tételt, miszerint a társadalom emberekből 
áll, mivel nem rendelkezik megfelelő társadalomfogalommal (Greshoff 2003. 98.). Alfred Bohnen 
Luhmann-nak azt a tézisét kritizálja, miszerint a szociális jelenségek nem redukálhatók individuálisokra. 
Szerinte az emergencia nem azonos a redukálhatatlansággal, sőt a szociális rend emergenciája csak akkor 
érthető meg, ha azt individuális cselekvésekre vezetjük vissza (Bohnen 1994. 304-305.). Wolf-Dieter Narr 
úgy véli, hogy a társadalomelmélet megalkotásakor nem kerülhetjük meg a szubjektum fogalmát (Narr 
2001. 58.). Kiss Lajos András szintén a szubjektum fogalmát hiányolja Luhmann elméletéből, annak 
hiányában ugyanis Luhmann a szociális rendszereket kénytelen felruházni olyan attribútumokkal, 
melyeket egyébként a szubjektumnak szokás tulajdonítani (Kiss L. A. 2006. 119-125.). Michael Greven 
szerint cselekvéselméleti megközelítés nélkül Luhmann nem tudja a politikai jelenségek kielégítő 
magyarázatát nyújtani (Greven 2001. 207.). Michael Weingarten szerint a társadalom fejlődésének 
leírásához szükséges a cselekvéselmélet (Weingarten 2001. 307-310.). Találhatunk továbbá olyan 
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vélemények is, miszerint a cselekvéselmélet és a kommunikációelmélet szembenállása 

nem szükségszerű,12 hanem lehetséges azok integrációja, illetve az elmúlt évek 

teoretikus fejleményei – beleértve Luhmann munkásságát is – ebbe az irányba 

mutatnak.13  

4.) A kritikák következő csoportjába azokat az ellenvetéseket soroltam, melyek 

azt vetik Luhmann szemére, hogy noha elmélete általánosságra tart igényt, vagyis a 

szocialitás minden területét le kívánja írni, mégsem képes számot adni számos fontos 

társadalomelméleti fogalomról. Luhmann maga is úgy véli, hogy az elméletek a világot 

csak egy meghatározott aspektusból képesek leírni, és sohasem annak teljes 

totalitásában. Az elmélet felépítéséhez teoretikus döntésekre van szükség, és ezek a 

döntések meghatározzák, beszűkítik további lehetőségeinket a fogalomalkotás és az 

elméleti megállapítások területén. Mindezzel együtt természetesen Luhmann nem 

gondolja azt, hogy a rendszerelmélet csupán egy a szocialitás vagy a társadalom 

teoretikus leírásai közül, hanem folyamatosan azt igyekszik megmutatni, hogy ez az 

elmélet kínálja a legjobb lehetőséget a szociális jelenségek leírására. Ezt azonban 

másképp látják kritikusai, akik arra igyekeznek rámutatni, hogy mit hanyagol el vagy 

hagy figyelmen kívül a luhmanni elmélet.14 Az egyik leggyakoribb ellenvetés Luhmann 

elméletével szemben, hogy abban nem kellően hangsúlyos a tér, a térbeliség kérdése,15 

sőt általában véve hiányzik a világ materiális aspektusa.16 Szintén elmélete 

hiányosságaként említik, hogy az nem képes adekvát módon megragadni olyan 

jelenségeket, mint például a normák,17 az etnikai-kulturális konfliktusok,18 a társadalmi 

egyenlőtlenségek,19 a hatalom,20 az egyes társadalmi részrendszerek jellemzői,21 az 

                                                                                                                                               

kommentárt is, amely szerint az autopoiétikus rendszerek elméletének elfogadásával még nem feltétlenül 
kell feladnunk az ember mint egység elképzelését (lásd Dziewas 1992. 124-125.). 
12 Hartmut Esser a Luhmann által képviselt kommunikációelmélet és Habermas cselekvéselmélete közti 
szembenállást azzal magyarázza, hogy a két szerző teljesen eltérő értelemben használja a cselekvés 
(„Handlung„ és „Handeln”) fogalmát (Esser  1993. 540-542.). 
13 Így vélekedik például Helmut Nolte (Nolte 1999.).  
14 Hartmut Hentig szerint nem az a legnagyobb probléma a rendszerelmélettel, amit mond, hanem az, 
amit elhallgat (Hentig 1973. 142.). 
15 Lásd Bangó 2004. 109-112., Kössler 1998. 177-178., Filippov 2003. Bernard Willms szerint a 
térbeliség hiánya Luhmann politikaelméletét is hiányossá teszi, mivel abból kimarad a territoriális állam, 
mint konstitutív mozzanat (Willms 1973. 74.). 
16 Lásd Lindemann 1999. 179. 
17 Werner Krawietz nem tartja kielégítőnek Luhmann azon eljárását, hogy a normákat elvárásokra 
redukálja (Krawietz 1992a. 29-32.), illetve azt veti Luhmann szemére, hogy társadalomelméletében a 
norma csak levezetett, s nem pedig alapfogalom (Krawietz 1992b. 248-249.). 
18 Lásd Hüttermann 1999. 237-238. 
19 Lásd Schwinn 1998. 12-13. 
20 Hannelore Bublitz Luhmann elméletét Foucault-éval összehasonlítva több hasonlóságot mutat ki, de 
kiemeli, hogy Foucault-val ellentétben Luhmann megkerüli a hatalom analízisét (Bublitz 2001. 73.). 
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aktorok, embercsoportok hatása, küzdelmei,22 a mindennapi szemantika,23 illetve azt is 

felróják neki, hogy társadalomelméletének megalkotásakor nem helyez elég hangsúlyt a 

szervezetekre.24 Találhatunk továbbá olyan kritikákat is, melyek a szociológia 

klasszikusainak szelektív és nem elég hangsúlyos tárgyalását vetik Luhmann szemére.25 

Némely szerző szerint Luhmann elméletéből pontosan a legfontosabb hiányzik, 

nevezetesen a társadalom elmélete.26 

5.) Szintén gyakori ellenvetés Luhmann-nal szemben, hogy hiányzik a kapcsolat 

az elmélete és a valóság között,27 vagyis állításai nem ellenőrizhetők empirikusan, 

illetve elmélete nem szolgál semmilyen ismerethozadékkal, magyarázóerővel.28 

Ehelyett elméleti eszköztára kimerül a „nyelvi konstrukciókból való fogalmi 

építkezésben”,29 a „fogalmi-kategoriális ujjgyakorlatokban”,30 s ez nem más, mint egy 

„használhatatlan tudomány programja.”31 Amennyiben mégis sikerül megállapításait 

                                                                                                                                               
21 Volker Schmidt szerint nem lehetséges a gazdaság, a politika, a jog vagy más területek minden 
jellemzőjét a kommunikációs műveletek segítségével megragadni (Schmidt 2005. 413-414.). 
22 Lásd Pokol 2005. 12-31. 
23 Wil Martens azért kritizálja Luhmannt, mert a szemantikai vizsgálódásokat az úgynevezett művelt 
(gepflegte) szemantikára korlátozza, és ezzel figyelmen kívül hagyja az elmélet számára nem kevésbé 
fontos mindennapi szemantikát (Martens 2003b. 181-182.). 
24 Lásd Werner 1992. 206-207. 
25 Lásd Seyfahrt 1986. 24. 
26 Lásd Hondrich 1973. 110., Schwinn 1995a. 196. 
27 Lásd Misgeld 1994. 154. 
28 Jeremias Blaser ennek okát két dologban jelöli meg: egyfelől az elmélet túlzott absztrakciós fokában, 
másrészt pedig abban, hogy Luhmann elutasítja az elmélet/empíria megkülönböztetést (Blaser 2003. 95.). 
Dierk Starnitzke abban látja az elmélet talajnélküliségének okát, hogy Luhmann az általános szinttől a 
konkrétabb felé haladva kívánja megalkotni a szocialitás elméletét (Starnitzke 1992. 83-84.). Alex 
Viskovatoff szerint hiba volt az autopoiészisz elvét megtenni az elmélet alapjául, mivel annak nincs 
magyarázóereje (Viskovatoff 1999.). Jörn Lamla szerint Luhmann vizsgálódásai a modern társadalom 
kialakulásáról inkább egyoldalú interpretációnak tekinthetők (Lamla 2003. 268-269.). Alex Demirovic 
szerint Luhmann elmélete hermetikusan zárt, amely nem vezet a társadalmi folyamatok jobb 
megértéséhez (Demirovic 2002. 297.). Hartmut Esser ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a gyökeresen eltérő 
elméleti törekvések és álláspontok ellenére a magyarázó szociológia, azon belül is a racionális döntések 
elmélete igen sokat tanulhatott a luhmanni elméletből (Esser 2005.). Michael Hutter Luhmann 
gazdaságelméletével kapcsolatban megállapítja, hogy az a történeti, evolutív változásokat jobban 
magyarázza ugyan, mint más elméletek, a gazdaság mikroszintű, az aktorok döntését feltételező 
jelenségeinek esetében azonban elmarad azok mögött magyarázóerő tekintetében (Hutter 1990. 493.). 
Thomas Luckmann és Bernd Giesen pedig Luhmann tudásszociológiáját tartják problémásnak abból a 
szempontból, hogy az elmélete nem magyaráz semmit, illetve túlzottan szelektíven, a saját céljaihoz 
igazítva kezeli a történelmi anyagot (Luckmann-Giesen 1982.). 
29 Lásd Esser 1991. 10. Esser ezen ellenvetését érvényesnek tartja Habermasra is, csakúgy mint Karl 
Hermann Tjaden, aki a Habermas-Luhmann vita megjelenésekor azt vetette a két szerző szemére, hogy 
elméletük nem ültethető át a reáltudományokba (Tjaden 1973. 79.). 
30 Weyer 1994. 145. 
31 Kastl 1998. 416. 
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valamilyen módon összevetni a valósággal, akkor azt tapasztaljuk, hogy az empíria nem 

támasztja alá elméletét.32 

6.) Luhmann egyik legfontosabb mondanivalója a modern társadalomról annak 

irányíthatatlansága, az egyes részrendszerek kontrollálhatatlansága, öntörvényűsége. Ez 

a megállapítás elsősorban a politikai tervezés és beavatkozás lehetetlenségét vagy 

legalább erős korlátozottságát mondja ki. Nehéz lenne vitatni, hogy Luhmann e tétele a 

mai társadalmak egyik legfontosabb problémáját ragadja meg. Kritikusai ezzel együtt 

úgy vélik, hogy Luhmann túlzottan egyoldalúan, szélsőségesen ábrázolja ezt a kérdést.33 

A tervezés és az irányítás minden problémája ellenére abszurd lenne lemondani róluk és 

az evolúcióra várni.34 Hiba lenne továbbá tagadni a funkcionális részrendszerek között 

minden koordináció lehetőségét,35 vagy azt, hogy történtek előrelépések a kormányzás 

hatékonyságának és demokratikusságának növelése tekintetében.36 Számos kritika pedig 

alkalmatlannak tartja az autopoiészisz koncepcióját a társadalmi részrendszerek 

leírására, mivel abból az irányíthatatlanságát és a koordináció lehetetlensége 

következik. 37 

7.) Nem kevés azon kritikák száma sem, melyek azzal vádolják Luhmannt, hogy 

jóllehet úgy igyekszik elméletét beállítani, mint amely a társadalom értékmentes leírását 

tűzi ki célul, valójában azonban normatív elemeket tartalmaz, és meghatározott politikai 

                                                 
32 Karin Knorr Cetina szerint például a funkcionális differenciálódás luhmanni elmélete nem elég 
komplex ahhoz, hogy leírja a modern társadalom működését (Knorr Cetina 1992.).  
33 Axel Görlitz és Silke Adam szerint a részrendszerek közötti strukturális kapcsolódások elméletéből 
éppúgy következhet a kormányzás lehetőségére vonatkozó optimizmus, mint Luhmann pesszimizmusa 
(Görlitz-Adam 2003. 271.). 
34 Lásd Miller 2003. 154. Hauke Brunkhorst szerint téves a tervezés és az evolúció szembeállítása 
(Brunkhorst 2003. 327.). 
35 Lásd Bendel 1993. 272-277., Miller 1994. 119. 
36 Lásd Demirovic 2001b. 223. Christoph Görg szerint igenis vannak olyan jelentős próbálkozások, 
melyek az ökológiai kihívásokra adott össztársadalmi reakciót kísérlik meg leírni, amit a luhmanni 
elmélet teljesen kizár (Görg 2001. 281-282.). 
37 Walter Bühl szerint az autopoiészisz elméletéből hiányoznak az irányításra vonatkozó elképzelések, 
márpedig enélkül egy társadalomelmélet nem tekinthető teljesnek (Bühl 1987. 245-246.). Johannes 
Berger is úgy vélekedik, hogy az autopoiétikus rendszerek elmélete nem tudja megfelelően kezelni az 
irányítás és a koordináció problémáját, illetve túlzottan mesterkélt fogalmi manőverekre van szükség 
ahhoz, hogy egyes hétköznapi jelenségeket leírjunk vele (Berger 2003. 222-228.). Klaus von Beyme 
szerint az autopoiészisz koncepciója számos politikai irányzat számára felhasználható. A lehetőségek 
közül csak egy a Luhmann által is képviselt, a politikai irányítás lehetetlenségét valló álláspont, amely 
von Beyme szerint ellenkezik az empirikus tapasztalatokkal (Beyme 1991a. 21.). Bernd R. Hornung 
szerint az autopoiétikus rendszerelmélet nem képes leírni a modern társadalom több empirikus 
jellemzőjét. Például nem tartja kielégítőnek, hogy Luhmann az autopoiétikus rendszerek koevolúcióval 
helyettesíti az értékek segítségével történő integrációt (Hornung 2006. 211-212.). E ponthoz sorolható 
Luhmann egyik legelszántabb ellenfele, Richard Münch is. Münch saját rendszerelméletet dolgozott ki, 
melynek egyik legfontosabb eltérése Luhmannétól abban állt, hogy jóval nagyobb hangsúlyt fektetett a 
társadalmi részrendszerek közti interpenetrációra. Ebből kifolyólag élesen kritizálta a zárt, autopoiétikus 
társadalmi rendszerek gondolatát (a politika esetében lásd Münch 2001. 11-52.). Münch és Luhmann 
vitájának rekonstruálásához lásd Balogh 2002a. 
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célokat szolgál. E politikai célok alatt elsősorban a konzervatív, a status quo 

fenntartásában érdekelt törekvéseket értik,38 de Luhmann neoliberalizmusa is szerepel a 

vádak között.39 Az egyik leggyakoribb vád szerint Luhmann úgy csempészi be 

elméletébe a normativitást, hogy a funkcionális differenciálódást normaként kezeli, s 

ekkor a részrendszerek autonóm működésének ellentmondó törekvések – mint például a 

jóléti állam, vagy a tiltakozó mozgalmak – az egész társadalom stabilitását 

veszélyeztető tényezőkként jelennek meg.40 

8.) Végül pedig külön csoportba soroltam a Luhmann-recepciók azon körét, 

melyek nem is tekinthetők igazi kritikáknak, hanem inkább az elmélet továbbvitelét 

jelentik, vagy legalábbis megjelölik azokat a pontokat, ahol még további vizsgálódások 

szükségesek. Az efféle törekvések azért is tekinthetők indokoltnak, mivel a luhmanni 

elmélet a szociális jelenségek egész területén érvényességi igénnyel lép fel, ugyanakkor 

minden kérdés részletes vizsgálatára még az igen tekintélyes terjedelmű luhmanni 

életműben sem kerülhetett sor. Ilyen kifejtésre, továbbgondolásra váró kérdések 

lehetnek például az egyes részrendszerek41 vagy az azok közti kapcsolatok elemzése,42 

az inklúzió43 és az exklúzió44 fogalma, a politikai pártok45 vagy a politikai evolúció 

                                                 
38 A Habermas és Luhmann közti vita egyik legfontosabb pontja pontosan az volt, hogy a társadalom 
rendszerelméleti leírása mennyiben szolgál ideológiai célokat. Habermas szerint Luhmann legitimációra 
vonatkozó elképzelései pontosan ilyen ideologikus törekvéseket rejtenek magukban (lásd Habermas 
1971. 260-269.). Klaus Eder abban látja a Luhmann és Habermas elmélete közti különbséget, hogy amíg 
az előbbinél a status quo kap túl hangsúlyos szerepet, addig az utóbbinál az idealizált beszédszituáció 
(Eder 1973. 37.). Hans-Joachim Giegel szintén azon a véleményen van, hogy mivel a luhmanni 
társadalomelmélet alapul veszi a fennálló társadalmi viszonyokat, az abból létrejövő szakdiszciplínáknak 
a stabilitás premisszáját kell támogatniuk (Giegel 1975. 144.). 
39 Lásd Wolfe 1994. 122-126. 
40 Lásd Oberdorfer 1992. 325-326., Hellmann 2002. 30-31., Hellmann-Fischer 2003. 12-13., Barben 
2001. 106., Ashenden 2006. 144.  Hans-Jürgen Bieling szerint a „társadalmi status quo funkcionális 
idealizációja” Luhmann-nál elfedi a szervezetelméletben rejlő kritikai potenciált (Bieling 2001. 163.). 
Dirk Martin abban látja a luhmanni elmélet rejtett normativitását, hogy az alapjogokat Luhmann a 
funkcionális differenciálódásból mint „szupernormából” vezeti le (Martin 2001. 191.). 
41 Rudolf Stichweh a tudományos rendszer globális működését gondolja tovább (Stichweh 1996.). A 
luhmanni elmélet talán a jogelmélet területén váltotta ki a legnagyobb rezonanciát, lásd ehhez például 
King 2006. 
42 Lásd Schimank 1998. 179., 2003b. 283-284., Simsa 2002. 161-165. Andreas Schemann a jogrendszer és 
a normativitás szerepének erőteljesebb hangsúlyozásával véli leírhatónak a részrendszerek közti 
strukturális kapcsolatokat (Schemann 1992. 224-229.). Stefan Jensen a politikai részrendszer és a 
pszichikai rendszerek kapcsolatát tartja az engedelmesség kérdésének szempontjából fontos 
továbbgondolandó pontnak (Jensen 2003. 30-31.). Gedeon Péter – Pokol Béla meglátásaira alapozva – a 
gazdasági részrendszer kitüntetettségének tézisében látja a luhmanni elmélet továbbvitelének irányát. 
Ezen elképzelés szerint a nem gazdasági részrendszerekben – a politika kivételével – a kettős racionalitás 
elve érvényesül, mivel e részrendszerek működése a pénz médiumára is rá van utalva (Gedeon 2002.). 
43 Alfons Bora az inklúzió fogalmát modális és graduális aspektusokkal tartja szükségesnek kibővíteni 
(Bora 2002. 66-78.). Georg Kneer úgy véli, hogy az inklúzió fogalmát a természetes személyekről ki 
kellene terjeszteni a jogi személyekre is (Kneer 2003. 154-155.). Jost Halfmann a nemzetállamnak az 
inklúzióban betöltött szerepét fejti ki részletesebben (Halfmann 2002.). Rudolf Stichweh a politikai 
inklúzió fogalmát a világtársadalom jelenlegi kihívásai tükrében gondolja tovább (Stichweh 1998.). 
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vizsgálata,46 illetve az információs társadalom témaköre.47 Meg kell említeni azokat az 

elképzeléseket is, melyek a szociális munka elméletét kívánják kidolgozni Luhmann 

meglátásai alapján.48 Továbbá léteznek törekvések a luhmanni elmélet 

operacionalizálására is.49 Találhatunk olyan elgondolásokat is, melyek némi 

súlyponteltolódással vélik továbbvihetőnek Luhmann elméletét, például úgy, hogy 

nagyobb szerepet kapnak a professzionális intézményrendszerek.50  

 

9.2 Miért nem kezelhető a politika a többi funkcionális 

részrendszerrel azonos módon? 

 

Ebben és a következő fejezetben két kritikát fogalmazok meg Luhmann elméletével 

szemben. Az első kritikai észrevételem úgy hangzik, hogy a politika olyan lényeges 

eltéréseket mutat a többi funkcionális részrendszerhez képest szabályozottság, 

szervezettség, centralizáltság, illetve az aktorok jelentőségének tekintetében, hogy 

véleményem szerint nem kezelhetjük azokkal analóg módon. Ezzel nem azt állítom, 

hogy a többi részrendszer esetében teljes mértékben helytállóak Luhmann 

megállapításai. Ez hosszasabb vizsgálódást igényelne, és azt is kérdésesnek tartom, 

hogy ezt valaha is egyértelműen el tudnánk dönteni. Kritikámat úgy is 

megfogalmazhatnám, hogy a politika esetében a többi részrendszerhez képest kevésbé 

tartom plauzibilisnek azt az állítást, miszerint annak legfontosabb tulajdonságait leírnák 

a funkcionális rendszereknek Luhmann által tulajdonított jellemzők. 

A politika eltérő karakterét annak szabályozottságában, szervezettségében, 

illetve centralizáltságában látom, de először vizsgáljuk meg a politika egy másik 

sajátosságát, mivel ebből is meríthetünk érveket. Ez az eltérő vonás pedig abban áll, 

hogy szemben a többi funkcionális részrendszerrel, a politikát szegmentált 

differenciálódás jellemzi, vagyis államokra tagolódik, s nem pedig a világtársadalom 

                                                                                                                                               
44 Klaus Kuhm a társadalmi egyenlőtlenségek jobb vizsgálatát tartja kivitelezhetőnek az exklúzió 
fogalmának segítségével (Kuhm 2000.). 
45 Lásd Reese-Schäfer 2002. 
46 Lásd Helmann 2003. 
47 Lásd Baecker 2006a. 
48 Lásd Baecker 1994., Bardmann 2000., Bangó 2002a., 2002b., Kleve 2002. 
49 Lásd Leydesdorff 1996. 
50 Ez Pokol Béla nevéhez köthető, aki nem ért egyet Luhmann azon megállapításával, hogy a funkcionális 
részrendszerek elkülönülését elsősorban a bináris kódok biztosítják. Pokol szerint ez inkább a 
struktúráknak köszönhető, ilyen tartós struktúrák viszont csak professzionális intézményrendszereken 
belül jöhetnek létre (lásd Pokol 2001. 6., 2004. 94-95.). 
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szintjén funkcionál. Luhmann sem tagadja a politikai rendszer e jellemzőjét, de 

fenntartja azt az állítását, miszerint a politikát is a világtársadalom egy 

részrendszereként kell felfognunk. Luhmann azzal magyarázza a politika szegmentált 

differenciálódását, hogy annak funkcióját, vagyis a mindenki számára kötelező érvényű 

döntések meghozatalát nem lehetséges a világtársadalom szintjén teljesíteni, hanem az 

csak meghatározott területi korlátok között oldható meg, s ezért tagolódik a politikai 

rendszer területi szegmensekre, vagyis államokra. Luhmann szerint tehát a funkcionális 

differenciálódás az elsődleges, és csak ezután, egyfajta másoddifferenciálódásként jön 

létre a szegmentált, államokra való elkülönülés. Ez utóbbi mindazonáltal feltétele az 

előbbinek, vagyis ahhoz, hogy létrejöjjön a világtársadalom szintű politikai 

részrendszer, szükség van annak belső szegmentált differenciálódására.51 A kétfajta 

differenciálódásnak tehát egyszerre kellett végbemennie.  

A funkcionális differenciálódás elsőbbsége, vagyis a világtársadalmi szintű 

politikai rendszer kialakulása mellett Luhmann többek között azt az érvet hozza fel, 

hogy az államok kialakulásakor az állam létét nem belső tényezőkre hivatkozva 

igyekeztek legitimálni – például nem arra hivatkoztak, hogy jogosan szerezte meg a 

király a koronát –, hanem a nemzetközi elismertetésen volt a hangsúly, vagyis azon, 

hogy bizonyítsák, az állam valóban képes az erőszak monopóliumát érvényesíteni egy 

meghatározott területen.52 Azt pedig, hogy az államok határai miért esnek többnyire 

egybe a nemzetiségi határokkal, Luhmann azzal magyarázza, hogy a kötelező érvényű 

döntések elfogadtatását megkönnyíthetik bizonyos földrajzi, kulturális vagy egyéb 

tényezők, melyek közül az egyik legfontosabb a közös nemzeti hovatartozás.53 

Úgy gondolom, igaza van Luhmann-nak abban, hogy az államok létrejötte nem 

egymástól és környezetüktől elszigetelten, hanem tágabb, geopolitikai tényezők 

segítségével magyarázható. Ehhez azonban véleményem szerint nincs szükség arra, 

hogy világtársadalmi szintű politikai rendszerről beszéljünk. Mondhatjuk egyszerűen 

azt is, hogy a különböző territoriális szegmensekben egymással párhuzamosan ment 

végbe a politikai funkció elkülönülése anélkül, hogy létrejött volna egy ezeken a 

szegmenseken, vagyis az államokon átnyúló világtársadalmi szintű funkcionális 

                                                 
51 Lásd Luhmann 2002a. 222. 
52 Lásd Luhmann 2002a. 225. 
53 A nemzetnek a globális politikai rendszer államokra történő differenciálódásában játszott szerepét 
Rudolf Sichweh vizsgálta részletesebben, aki három pontban jelöli meg a nemzet funkcióját: megteremti 
a nemzeti hovatartozás tekintetében vett egyenlőséget, bizonyos plauzibilitást ad az államhatár 
rögzítésének, illetve bizonyos mértékű kulturális homogenitást biztosít (Stichweh 2000b. 51-54.). 
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rendszer.54 Az, hogy ez a folyamat az egyes szegmensekben párhuzamosan ment végbe, 

természetesen nem a véletlen műve, hanem világtársadalmi szintű történések 

eredménye. Az államok létrejöttét ekkor sem elszigetelten, hanem a világtársadalom 

elemzésének alapján magyaráznánk. A luhmanni magyarázattól azonban annyiban 

eltérő módon, amennyiben nem globális, hanem csak az egyes államokra korlátozódó 

politikai rendszer létrejöttét feltételezzük. 

A világtársadalmi kiindulópont miatt Luhmann nézetei visszhangra leltek a 

nemzetközi viszonyok elméletében,55 noha ő maga csak igen marginálisan foglalkozott 

e témával.56 A luhmanni elmélet iránt mutatkozó érdeklődés elsősorban annak tudható 

be, hogy a 20. század második felében szemléletváltás következett be a nemzetközi 

kapcsolatok vizsgálatában, amely abban állt, hogy immáron nem tartották kielégítőnek 

azokat az elméleteket, melyek a nemzetközi viszonyokat kizárólag az államok 

kapcsolataként értelmezték. Ehelyett úgy vélték, hogy egyre hangsúlyosabbá válnak a 

transznacionális nem állami szereplők, gyarapodnak és erősebbé válnak a nemzetközi 

intézmények, növekszik a nemzetközi integráció és erősödnek a nemzetközi 

funkcionális kapcsolatok. Az állam csupán egyike a kölcsönös függőségekkel 

teletűzdelt nemzetközi színtér szereplőinek.57 Ehhez az elméleti hangsúlyeltolódáshoz 

jól illeszkedik Luhmann azon elképzelése, miszerint a társadalmat nem az államokhoz 

kötötten, hanem világtársadalomként kell értelmezni. Véleményem szerint azonban 

mindez még nem jelenti azt, hogy a politika esetében is a világtársadalmi szint lenne az 

elsődleges, és az államok létét ebből kellene származtatnunk. Szemben például a 

gazdasággal vagy a tudománnyal, ahol igen plauzibilisnek tűnik az az állítás, miszerint 

ezek világtársadalmi szinten funkcionálnak, a politika esetében a kiindulópont még ma 

is az állam, és a nemzetközi politika elsősorban az államok közötti politikát jelenti. A 

politika esetében a globális szint csak származtatottnak, másodlagosnak tűnik. 

 A világtársadalom szintjén értelmezett politikai részrendszer ellen szól az is, 

hogy nem értelmezhetők azzal kapcsolatban a funkcionális részrendszerek olyan 

jellemzői, mint a szimbolikusan általánosított kommunikációs médium, vagyis a 

hatalom, vagy a bináris kód, melyet a politika esetében Luhmann a kormányzat/ellenzék 

                                                 
54 Ekképp vélekedik Klaus Holz is, lásd Holz 2003. 40. 
55 Luhmann rendszerelméletének és a nemzetközi viszonyok elméletének összekapcsolása elsősorban a 
Bielefeldi Egyetemen működő Világtársadalom Intézethez (Institut für Weltgesellschaft) köthető 
(http://www.uni-bielefeld.de/soz/iw/). 
56 Lásd Albert 2004. 22. 
57 Az új irányzatok között szerepelnek az interdependencia elméletek, a funkcionalizmus, és ide tartoznak 
a világrendszer elméletek is (lásd például Bayer 1999. 302-304., ill. Galló 1999. 405-425.). 
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megkülönböztetésben jelöl meg. Mindezekről csak az állam szintjén beszélhetünk, s 

nem pedig a világtársadalomén,58 ekkor pedig mi értelme van a politikára mint 

világtársadalmi szintű rendszerre tekinteni? 

Mindezzel együtt úgy vélem, nem változtat különösebben az elmélet 

mondanivalóján az, hogy a politikát világtársadalmi szintű rendszernek tekintjük-e, 

vagy pedig az államokból indulunk ki. A politika Luhmann-nál is elkerülhetetlenül 

államokra tagolódik, illetve amennyiben az államokat tekintjük elsődlegesnek, akkor is 

megkerülhetetlenek a világtársadalmi szintű függőségek. E kérdés felvetését azért 

tartottam mégis fontosnak, mert rámutat a politika egy sajátosságára, nevezetesen arra, 

hogy a politika működésében kitüntetett szerepe van a szervezettségnek. Luhmann 

elméletében ugyanis a világtársadalmi szintű politikai rendszernek azért kell államokra 

tagolódnia, mivel csak ily módon teljesíthető, vagyis szervezhető meg a politika 

funkciója, a mindenki számára kötelező érvényű döntések meghozatala. A politikai 

rendszer működésének tehát feltétele e rendszer hatékony megszervezése és irányítása. 

Természetesen más funkcionális rendszerek esetében is elengedhetetlen 

bizonyos fokú szervezettség és szabályozottság, azonban az egész rendszer szintjén ez 

kivitelezhetetlen. A gazdasági életben például elengedhetetlen az üzleti és stratégiai 

tervezés, az egész gazdaságot azonban – legalábbis a mai közgazdasági elméletek 

többsége szerint – nem lehetséges megtervezni, irányítani. A funkcionális 

részrendszerek egyik legfontosabb jellemzője Luhmann-nál pontosan az, hogy 

működésük nem tervezhető és szabályozható teljes mértékben. A funkcionális 

rendszerek pontosan öntörvényűségüknek, spontaneitásuknak köszönhetik rendkívüli 

teljesítményüket. Tézisem szerint ez a megállapítás a politika esetében nem állja meg a 

helyét. Nem azt állítom, hogy a politikai folyamatok teljes egészében szervezettek és 

szabályozottak lennének, csupán azt, hogy a többi területnél lényegesen nagyobb 

mértékben.  

A szabályozottság és a szervezettség fokozott jelentősége a politika esetében 

következik annak funkciójából is, vagyis a mindenki számára kötelező érvényű 

döntések meghozatalából. Más rendszerek esetében a teljesítmény feltétele pontosan a 

kötelező jelleg hiánya, vagyis hogy megfelelő mértékű szabadság, szabályozatlan terep 

álljon rendelkezésre a variációs lehetőségek számára. A gazdaságban és a tudományban 

például meg kell, hogy legyenek a szabad verseny és a szabad kutatás feltételei. A 

                                                 
58 Vö. Stichweh 2002a. 290. 



 243 

politika esetében azonban ez pont fordítva van, a cél az, hogy minden lehetséges eltérést 

– vagyis a döntések elutasítását – megkíséreljünk megakadályozni. A politika lényegi 

velejárója tehát az eltérő magatartás tekintetbe vétele és kezelése, vagyis a tervezés és a 

szabályozás, s mindezt az egész politikai rendszer szintjén.  

A politikát az is megkülönbözteti a többi funkcionális rendszertől, hogy van 

centruma. Luhmann szerint ugyanis a politikai szervezetek esetében beszélhetünk 

centrum/periféria szerinti differenciálódásról, ahol is a centrumban a szervezetként 

felfogott állam helyezkedik el.59 Úgy gondolom, hogy a politika centruma még ennél is 

tovább szűkíthető, és a szűkebb értelemben vett centrumnak a kormányzat tekinthető. A 

politika centrumát tehát néhány beazonosítható aktor vagy csoport alkotja. A centrum 

léte azért fontos, mert ettől függ a rendszer irányíthatósága. Amikor például Luhmann a 

jóléti állam működési zavarairól beszél, akkor azzal érvel, hogy a gazdaságban nem 

létezik olyan központ, melyen keresztül a politika irányítani tudná az egész gazdasági 

rendszert.60 S ugyanígy, a többi funkcionális részrendszer esetében sem beszélhetünk 

ilyen centrumról. A politikában azonban van ilyen, tehát itt lehetséges bizonyos fokú 

irányítás. Ez az irányítás nyilván nem úgy értendő, hogy az a politika minden területére 

kiterjed, például az ellenzéket nyilván nem irányíthatja a kormányzat. A politika 

funkciójának ellátása azonban, vagyis a mindenki számára kötelező érvényű döntések 

meghozatala irányított folyamatnak tekinthető. Továbbá a centrum megléte azért is 

fontos, mert ezáltal a politikában találhatók olyan címzettek, akikkel szemben meg lehet 

fogalmazni az igényeket vagy az elégedetlenséget. A gazdaságban vagy a tudományban 

ellenben nem találhatunk senkit, akit felelőssé tehetnénk e rendszerek működése miatt. 

A politikában tehát – szemben más rendszerekkel – az összrendszer tekintetében is 

fontos szerepet töltenek be az aktorok.  

Az aktorok szerepe nem csak a politika centrumában meghatározó, hanem 

tulajdonképpen a politika majd minden történéséről elmondhatjuk, hogy azokban a 

bizonyos emberekhez vagy csoportokhoz köthető döntéseknek meghatározó 

jelentőségük van. Az összrendszert befolyásoló politikai események, folyamatok 

rendszerint hozzárendelhetők egy karizmatikus személyhez, egy kampánystábhoz, a 

média meghatározó tagjaihoz, egyes értelmiségi csoportokhoz vagy más aktorokhoz. 

Természetesen más funkcionális rendszerek esetében is beszélhetünk meghatározó 

szereplőkről, például multinacionális vállalatokról vagy kimagasló tudósokról, 
                                                 

59 Lásd a 7.3 fejezetben. 
60 Lásd Luhmann 1990a. 75. 
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ugyanakkor ezek hatása a gazdasági, illetve tudományos rendszer működésének 

egészére nézve lényegesen kisebb. Csak a gazdaság egy szegmensét vagy egy 

diszciplínát képesek befolyásolni, és azt is csak korlátozott mértékben.  

Az aktorok meghatározó szerepe ellenében a leginkább azt lehetne felhozni, 

hogy a politika legfontosabb vonása a választók szavazataiért folytatott versengés, a 

közvélemény pedig túl komplex ahhoz, hogy azt egyes aktorok befolyásolják. Ám 

éppen Luhmann közvélemény-értelmezése enged jelentős teret az aktorok szerepének. 

Láthattuk,61 hogy a közvélemény funkcióját Luhmann nem az egyéni vélemények 

artikulációjában, ütköztetésében és a konszenzus elérésében jelöli meg, hanem a 

kommunikációs lehetőségek szűkítésében, vagyis releváns témák kiválasztásában. 

Luhmann megjegyzi ezzel kapcsolatban, hogy a lehetséges témák és politikai taktikák 

száma radikálisan növekszik, azonban az azokra való ráhatás, vagyis a tematizálás és a 

taktika meghatározásának képessége csak kevesekre korlátozódik. Úgy is fogalmaz, 

hogy a „management by participation”, vagyis a részvételen alapuló vezetés elve 

helyett a gyakorlatban a „participation by management”, vagyis a vezetésen alapuló 

részvétel érvényesül.62 A politikai témák meghatározásán és az azokkal kapcsolatos 

taktika kialakításán keresztül igen nagy hatást lehet gyakorolni a politika egészének 

működésére. Mindezen képességek pedig lényegében néhány körülhatárolható csoport 

kezében összpontosulnak. Az is igaz persze, hogy ezek a csoportok korántsem 

alakíthatják tetszőlegesen a témákat és taktikájukat, hiszen a társadalmi, kulturális, 

gazdasági vagy egyéb tényezők bizonyos korlátokat jelentenek. Ezzel együtt úgy vélem, 

kijelenthetjük, hogy Luhmann közvélemény-értelmezéséből is inkább az olvasható ki, 

hogy a politikai döntések elsősorban nem személytelen folyamatok eredményének 

tekinthetők, hanem azokat nagymértékben meghatározzák az aktorok szándékai. 

Nem tartom problémamentesnek a politika bináris kódját sem, melyet Luhmann 

a kormányzat/ellenzék dichotómiában jelöl meg. Való igaz, hogy amikor országgyűlési 

választásokról van szó, akkor ez a legfontosabb, esetleg kizárólagos szelekciós 

szempont, vagyis azok a kérdések válnak politikaivá, melyekről a pártok úgy gondolják, 

hogy azok segíthetik kormányra kerülésüket. Az is igaz, hogy bizonyos értelemben a 

ciklus egészében kampány folyik, vagyis a pártok olymódon igyekeznek tematizálni az 

egyes kérdéseket, hogy azok növeljék majdani választási esélyeiket. Ugyanakkor a 

kormányzásért folytatott – akár az egész parlamenti cikluson végighúzódó – küzdelem 
                                                 

61 Lásd a 7.5 fejezetben. 
62 Lásd Luhmann 1971a1. 26. 
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nem fedi le a politika működésének egészét. Létezik a politikának egy olyan aspektusa 

is, amely nem a kampányról szól, hanem a szakpolitikai programok kidolgozásáról és a 

döntések meghozataláról. Úgy vélem, nem lenne teljes a politikáról alkotott kép, ha ez 

utóbbit kihagynánk a meghatározásából, amennyiben viszont belevesszük, akkor ezeket 

a mechanizmusokat nem lehet a kormányzat/ellenzék kód segítségével leírni. Maga 

Luhmann is többször megkülönbözteti a politika több összetevőjét vagy aspektusát, 

melyek közül csak az egyik a kormányra kerülésért folytatott választási küzdelem. Így 

például a politikai rendszer Luhmann szerint hármas differenciálódást mutat, vagyis 

megkülönböztethetjük a publikumot, a szűkebb értelemben vett politikát és a 

közigazgatást.63 Ezek közül csak a szűkebb értelemben vett politika területére tűnik 

alkalmazhatónak kormányzat/ellenzék bináris kód, a másik kettőre már nem. Vagy egy 

másik példa: a legitimációs eljárások tárgyalásánál láthattuk, hogy Luhmann 

megkülönbözteti az eljárások szimbolikus és operatív aspektusát.64 A szimbolikus 

aspektust – a választók előtti színjátszást – leírhatja a politika bináris kódja, de az 

operatívat már nem. Ha tehát a politikát úgy határozzuk meg, mint a 

kormányzat/ellenzék kóddal jellemezhető kommunikációk összessége, akkor figyelmen 

kívül hagyjuk a nem kevésbé fontos operatív aspektust, vagyis a programok 

kidolgozását és a döntések meghozatalát.65 

Összefoglalva tehát az eddigieket, úgy gondolom, hogy a politika 

szabályozottság, irányítottság, centralizáltság és az aktorok szerepének tekintetében 

lényegesen eltér más részrendszerektől. Ez utóbbiak sokkal inkább jellemezhetők 

irányíthatatlan, spontán, személytelen folyamatok összességeként, melyek egy-egy 

bináris kód mentén szerveződnek. Ezek alapján úgy vélem, hogy a politikát nem 

kezelhetjük a társadalom más funkcionális részrendszereivel analóg módon. Jogosan 

merül fel ekkor a kérdés, hogy ha a politika különbözik a többi funkcionális 

részrendszertől, akkor miképp találhatjuk meg a helyét a luhmanni elméletben. A 

továbbiakban röviden vázolok egy lehetséges megoldási irányt.  

Ehhez először is be kell vezetnünk három olyan fogalmat, melyek nem 

szerepelnek Luhmann-nál, mindazonáltal nem tartom őket összeegyeztethetetlennek 

elméletével. A szociális jelenségek három szintjének, a makro-, a mezo-, és a 

                                                 
63 Lásd a 7.1.3  fejezetben. 
64 Lásd a 7.3 fejezetben. 
65 Klaus von Beyme szintén amellett érvel, hogy a politika bináris kódja nem képes lefedni a politikai 
rendszer működésének egészét (lásd Beyme 1991b. 239-241.). 
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mikroszintnek a megkülönböztetéséről van szó. Luhmann nem használja ezeket a 

fogalmakat, de úgy gondolom, hogy elmélete legtöbb eleme hozzárendelhető 

valamelyikhez. Először is a szociális rendszerek általa meghatározott típusai 

megfeleltethetők e szinteknek. A makroszinten helyezhetők el a társadalmi rendszerek, 

a mikroszinten az interakciós rendszerek, a kettő közti mezoszinten pedig a szervezetek. 

Ez utóbbihoz sorolhatjuk továbbá a Luhmann által később megkülönböztetett negyedik 

rendszertípust, a tiltakozó mozgalmakat is, illetve véleményem szerint e szinthez 

rendelhetők olyan Luhmann által tárgyalt társadalmi jelenségek is, mint az 

intézményesült alapjogok vagy a legitimációs eljárás, még akkor is, ha ez utóbbit 

Luhmann interakciónak tekinti.  

A javaslatom pedig úgy szól, hogy eltérően a többi funkcionális részrendszertől, 

a politikát ne makroszintű rendszernek tekintsük, hanem a mezoszinten helyezzük el. E 

tézis mellett először is a fentebb már elemzett jellemzőket hozhatjuk fel, vagyis a 

politika nagyobb mértékű szabályozottságát, irányítottságát vagy az aktorok 

meghatározó szerepét. A többi részrendszer esetében éppen amiatt tűnik indokoltnak 

makroszintről beszélni, mert léteznek bizonyos társadalmi törvényszerűségek, 

folyamatok, melyek az aktorok felett állnak abban az értelemben, hogy nem tervezhetők 

vagy irányíthatók általuk. Más funkcionális rendszerekben is fontos szerepet tölthetnek 

be a mezoszintű tényezők, mint például a gazdaságban a multinacionális vállalatok, 

vagy a tudományban a rangos egyetemek és kutatóintézetek, az egész rendszer 

működését azonban egyikük sem tudja jelentős mértékben meghatározni. Létezik 

felettük valami, ami megszabja működésük keretét, amit nevezhetünk a piac 

törvényeinek vagy a tudományos kutatás logikájának. A bináris kódok Luhmann-nál 

tekinthetők a makroszintű folyamatokat meghatározó ilyen törvényszerűségeknek. 

Számomra azonban úgy tűnik, hogy a politika esetében nem beszélhetünk ilyen, az 

aktorok által befolyásolhatatlan sajátos makroszintű logikáról vagy törvényszerűségről. 

A Luhmann által a politikának tulajdonított kormányzat/ellenzék bináris kód mutat 

ugyan némi hasonlóságot más makroszintű törvényszerűségekkel, azonban ez nem tűnik 

olyan mértékben az aktorok szándéka felett állónak, mint más rendszerek esetében. 

Nem teljes képtelenség például, hogy a kormányzat és az ellenzék ideiglenesen 

szövetséget kössön bizonyos stratégiai célok megvalósítása érdekében, míg a gazdaság 

vagy a tudomány esetében elképzelhetetlen hasonló összrendszerszintű 

kompromisszum. 
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A politika mezoszintű elhelyezése mellett szól az is, hogy e rendszer 

működésében a többi részrendszerhez képest jóval nagyobb szerepet játszanak a 

szervezetek, illetve maga a politika is mutat némi hasonlóságot a szervezetekkel. 

Nyilván nem tekinthetjük az egész politikát egyetlen szervezetnek, még akkor sem, ha 

az államot – annak egyéb meghatározásai mellett – maga Luhmann is szervezetként 

határozza meg.66 Az állam nem fedi le a politika egészét, de annak centrumának 

tekinthető, tehát az állam mint szervezet igen jelentősen meghatározza az egész politikai 

rendszer működését. Figyelemreméltó továbbá, hogy mind a szervezetek legfontosabb 

sajátosságát, mind pedig a politika funkcióját a döntések meghozatala jelenti.67 Ebből 

kifolyólag több hasonlóságot is megfigyelhetünk közöttük. Mindkettőben szükség van 

vezetésre, amely kizárólagosságot élvez a döntések meghozatala tekintetében, és e 

döntések kötelező érvényűek a szervezet tagjai vagy a politikai közösség számára. Vagy 

például mindkét rendszertípus esetében meglehetősen szabályozott a tagok viselkedése. 

Például a munkaszerződés, a szervezeti és működési szabályzat az egyik oldalon, illetve 

az alkotmány és a törvények a másikon egyértelműen rögzítik az emberek jogait és 

kötelességeit. Nyilván ezen analógiáknak is betudható, hogy a polgárok és a politika 

viszonyát gyakran szerződésként kísérelték meg leírni. Természetesen a politikát még 

ezzel együtt sem tekinthetjük a szervezetek egy speciális fajtájának, mindez azonban jó 

érvként szolgálhat a politika mezoszinten való elhelyezése mellett.  

 Végül pedig térjünk ki röviden arra a kérdésre, hogy vajon mi motiválta 

Luhmannt abban, hogy a politikát a többi funkcionális rendszerrel analóg módon 

értelmezze. Ebben – természetesen a tisztán elméleti megfontolások mellett – az is 

szerepet játszhatott, hogy ezáltal kívánta hangsúlyozni a politika korábbi felfogásaival 

való szakítást. A korábbi társadalomelméletek ugyanis a politika szerepét a társadalom 

irányításában látták, a politikát tehát a társadalom csúcsán, a többi terület felett 

helyezték el. Luhmann szerint azonban a politika nem képes más társadalmi 

részrendszerek vagy az egész társadalom irányítására, ezért megfosztotta azt a többi 

rendszer fölötti státuszától, és azokkal egy szinten helyezte el, így nála a politika csupán 

egy a részrendszerek közül. A politika és a többi rendszer analóg kezelése tehát részben 

                                                 
66 Lásd a 7.2 fejezetben. 
67 A szervezetek jellemzőit lásd az 5.1 fejezetben. Michael Beetz kritikaként fogalmazza meg, hogy 
Luhmann külön vizsgálja e két problémakört (Beetz 2003. 109.). Daniel Barben szintén összekapcsolja a 
politikát a szervezetekkel. A szervezetek működését a politika egy formájának tekinti, s így a 
szervezeteken, illetve az egyéb funkcionális részrendszerekben is meghozandó döntéseken keresztül a 
politika áthatja a társadalom működésének minden területét (Barben 1996. 262-263.). 
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azt a célt szolgálhatta Luhmann-nál, hogy hangsúlyozza, a politika nem képes az 

össztársadalom irányítására. Ha a politikát az általam javasolt módon a mezoszinten 

helyezzük el, akkor sem kell visszatérnünk az össztársadalom politikai irányításának 

gondolatához. Az irányítás, szabályozottság, centralizáltság vagy az aktorok szerepének 

jelentősége csak a politikán belül érvényesül, s nem pedig a politika és más rendszerek 

vonatkozásában.  

Az, hogy a politikai rendszert mezoszintű rendszernek tekintjük, nem jelenti azt, 

hogy az független lenne a makroszintű funkcionális rendszerektől. E rendszerek 

működése rengeteg feltételt támaszt a politikával szemben, illetve a viszony fordítva is 

fennáll, a makroszintű rendszereknek is szükségük van a politika bizonyos 

teljesítményeire. 

  

9.3 Miért nem lehetséges politikai elmélet Luhmann 

társadalomelmélete alapján? 

 

A második kritikai megjegyzésem Luhmann-nak a politikai elméletre vonatkozó némely 

elgondolásával kapcsolatos. A politikai elmélet fogalmát Luhmann meglehetősen 

sajátos értelemben használja, tehát még mielőtt kifejteném, hogy miért tartom 

problematikusnak meglátásait, vizsgáljuk meg, hogy mit takar e fogalom.  

Ahhoz, hogy megértsük, mire és miért használja Luhmann a politikai elmélet 

megjelölést, meg kell különböztetnünk a politikai rendszer kétfajta megfigyelését. 

Egyfelől a politikát megfigyelheti a tudományos rendszer, ami a politika tudományos 

elemzését jelenti. Mindezt a tudomány a politikához képest külső pozícióból végzi, ami 

azt jelenti, hogy a politika e megfigyelésének a tudomány logikájához, kritériumaihoz 

kell alkalmazkodnia. Luhmann-nál azonban létezik egy másik formája is a politikai 

rendszer megfigyelésének, mégpedig a politikai rendszer önmegfigyelése, önreflexiója. 

Szemben a tudományos megfigyeléssel, a politika önmegfigyelése nem tudományos 

kritériumoknak kíván eleget tenni, hanem politikaiaknak, tehát eredményességének 

kulcsa nem a tudományos igazság, hanem a gyakorlati politikai alkalmazhatóság. A 

politikai rendszer ezen önreflexióját nevezi Luhmann politikai elméletnek (politische 

Theorie), megkülönböztetendő az előző esettől, vagyis a politika tudományos 
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elméletétől vagy a politikaelmélettől (Theorie der Politik).68 A továbbiakban tehát a 

politika nem tudományos, hanem politikai kritériumok alapján történő önreflexiójáról, 

vagyis a politikai elméletről lesz szó. 

A kétfajta megfigyelés megkülönböztetése először is azt jelenti, hogy Luhmann 

egyértelmű határt húz a tudomány és a politika közé. A tudományos eredmények nem 

válnak automatikusan és közvetlenül a gyakorlati politika részévé, hiszen a két 

rendszerben eltérő sikerkritériumok működnek. Ez igaz az alkalmazott kutatások 

esetében is, sőt még akkor is, ha a tudományos kutatások gyakorlati alkalmazásának 

lehetőségeit is kutatás tárgyává teszik.69 A két rendszer ilyen éles szétválasztásával 

Luhmann nem utolsósorban a kritikai elmélettel és egyéb olyan irányzatokkal való 

szembenállását kívánta hangsúlyozni, melyek a tudományos kutatás céljának a 

társadalmi viszonyok kritikáját és megjavítását tekintették. Luhmann szerint a 

tudomány és a politika közti ilyen közvetlen kapcsolat azok eltérő működési kritériumai 

miatt nem valósulhat meg. 

Ezen elgondolások másik lényeges mondanivalója azonban az, hogy a politika 

hatékony működéséhez szükség van a gyakorlatot orientáló elméletre, vagyis egy 

viszonylag koherens elképzelésre arról, hogy mi is alkotja a politikát. Nem egyszerű 

megmondani, hogy egészen pontosan mit is kell értenünk politikai elmélet alatt. A 

politikai elmélet nem lehet explicit, tételesen kifejtett, tanulmányban vagy könyvben 

leírt teória, ekkor ugyanis már tudományos elméletnek számítana. Az „elmélet” 

elnevezés tehát némileg félrevezető, mivel ezt a kifejtett, rendszerezett formát sugallja. 

Politikai elmélet alatt inkább a politikára vonatkozó olyan elképzeléseket kell értenünk, 

melyeket nem foglalnak ugyan tételekbe, de valamiképp mégis koherens képet 

szolgáltatnak a politika mibenlétéről, és ezáltal irányt szabnak a politikai 

folyamatoknak. Luhmann szerint a modern állam legfontosabb alkotmányos vívmányai 

– mint a szuverenitás és a képviselet elve, a hatalom ellenőrzésének mechanizmusai 

vagy az emberi jogok – mind-mind ilyen elméletek segítségével juthattak érvényre a 

politikai gyakorlatban.70 A politikai elmélet az újkor kezdetén az abszolút államra 

vonatkozó elképzeléseket jelentette, majd pedig az alkotmányos, demokratikus 

                                                 
68 Lásd Luhmann 1990a. 24-25., 2005c7. 329-330., vö. Arato 1994. 135-136., Karácsony 2000. 107-110. 
69 Lásd Luhmann 1990a. 107. 
70 Lásd Luhmann 2005c7. 330. 
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jogállammal, míg végül a jóléti állammal kapcsolatos, az adott korokban meghatározó 

nézeteket.71 

Ebből már látható, hogy a politikai elméletekben fontos szerepet játszik az 

állam.72 Luhmann-nál ugyanis úgy szólt az állam fogalmának egyik meghatározása, 

hogy az a politikai rendszer önleírása,73 márpedig az imént a politikai elméletet is 

ugyanígy határoztuk meg. A politikai elméleteket tehát a leginkább úgy jellemezhetjük, 

mint az állam jellemzőire, funkcióira vonatkozó reflexiók, melyek irányt szabnak a 

politikai gyakorlatnak.  

 A politikai elmélet témáját Luhmann elsősorban azért tárgyalja, mert úgy véli, 

hogy napjainkban nem rendelkezünk olyan elmélettel, amely megfelelően be tudná 

tölteni ezt a szerepet.74 Ezen azt érti, hogy hiányzik a jóléti állam megfelelő 

önreflexiója, mivel az erre vonatkozó jelenlegi elképzelések nem vesznek tudomást a 

politikai cselekvőképesség korlátairól, ami a politika túlterheléséhez vezet.75 

A politikai elmélet e meghatározásából és jellemzéséből következik, hogy annak 

két, egymással sokszor ellentétes követelménynek kell megfelelnie. A politikai elmélet 

funkciója, hogy orientálja a politikai gyakorlatot, vagyis a politikában ez az elmélet 

egyfajta keretként szolgál a megfogalmazandó programok számára. A demokráciában e 

programoknak a választók szavazataiért kell versenyezniük. Egyfelől tehát a politikai 

elméletnek olyannak kell lennie, hogy annak alapján a választók számára vonzó 

programokat lehessen megfogalmazni. Másfelől azonban ezeknek a programoknak 

működőképeseknek, megvalósíthatóknak kell lenniük, tehát meg kell felelniük számos 

gazdaságossági, szervezeti és egyéb követelménynek. Míg az előbbi követelmény 

inkább populárisnak minősíthető – a szó pozitív és negatív értelmében egyaránt –, addig 

az utóbbi tudományosnak. A jóléti állam jelenlegi helyzete mutatja a legjobban, hogy a 

népszerűség és a megvalósíthatóság között mekkora szakadék tátong, s így nem igen 

csodálkozhatunk azon, hogy hiányzik a megfelelő politikai elmélet. 

A politikai elmélet tehát meglehetősen paradox módon kell, hogy viszonyuljon a 

tudományhoz: szüksége van rá, hogy működőképes programokat kínáljon, ugyanakkor 

nem fogadhatja meg tanácsait, mivel a választók kedvében kell járnia, akik korántsem 

biztos, hogy tudományos szempontok alapján adják le voksukat. Ezzel együtt a politika 

                                                 
71 Lásd Luhmann 1990a. 25-27.  
72 Lásd 2005d2. 93-95., 2005d3. 114-116. 
73 Lásd a 7.2 fejezetben. 
74 Lásd Luhmann 2005c7. 332. 
75 Lásd Luhmann 1990a. 105. Lásd még a 6.9 fejezetet. 
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nem tehet mást, mint hogy „tanácsot kér a tudománytól”.76 Az azonban, ami a 

politikában végül politikai elméletként megjelenik, sohasem tudományos elmélet, 

hanem Luhmann megfogalmazásban legfeljebb egy „tudományosan szubvencionált 

elmélet”.77 A tudomány felől szemlélve kérdést szintén a két rendszer közti átjárás 

problémájába ütközünk. Az, hogy egy elmélet tudományos szempontból kimagasló, 

még nem garancia arra, hogy az politikai elméletként is sikeres lesz. A tudósok tehát, 

bármilyen tudományosan elismert elmélettel állnak is elő, nem képesek megszabni a 

politikai folyamatok irányát. Legjobb esetben is csak abban bízhatnak, hogy 

tudományos vizsgálódásaik politikai reflexiókat váltanak ki, és elindítanak vagy 

módosítanak bizonyos politikai folyamatokat. Azt azonban, hogy ez mikor és hogyan 

történik meg, mindig a politika saját kritériumai döntik el, melyek a tudomány számára 

kiszámíthatatlanok.78  

Luhmann ugyan nem tér ki rá, mégis fontosnak tartom megkülönböztetni a 

politikai elméletet a politika és a tudomány találkozásának egy másik fajtájától. Azokra 

az esetekre gondolok, amikor a politika a tudományos tudást bizonyos szakpolitikai 

célokra alkalmazza. A gazdaságpolitikához nyilvánvalóan szükség van a 

közgazdaságtudomány különböző ágaira, a társadalompolitikához a 

társadalomtudományok, a közigazgatás működtetéséhez pedig a szervezetelmélet 

elengedhetetlen, de például a politikai kampány is rengeteg pszichológiai kutatáson 

alapul. Úgy gondolom, mindez nem tartozik bele abba, amit Luhmann politikai 

elméletnek nevez. Ezekben az esetekben ugyanis a politika olyan tudományos 

elméleteket használ fel, melyek más társadalmi részrendszerekre, a szervezetekre vagy 

az emberekre vonatkoznak, míg a politikai elmélet a politika önreflexióját jelenti. A 

politikai elmélet tárgya a politikai rendszer egésze, annak jellemzői és lehetőségei, s 

ezáltal az a politika céljait alakítja. A szakpolitikákhoz vagy az egyéb politikai célokra 

felhasznált tudományos elméletek viszont e tekintetben inkább eszközöknek tekinthetők 

e politikai célok elérése érdekében.  

Szintén érdemes kitérni a politikai elmélet és az ideológiák viszonyára, mivel 

első pillantásra talán nem világos, hogy a kettő milyen kapcsolatban áll egymással, 

esetleg ugyanarról a dologról van-e szó. Luhmann ezt nem tárgyalja, de találhatunk nála 

támpontokat e két fogalom kapcsolatának rekonstruálásához. Véleményem szerint a 

                                                 
76 Lásd Luhmann 1990a. 107. 
77 Lásd Luhmann 1990a. 110. 
78 Lásd Luhmann 1990a. 107. 
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politikai elmélet bizonyos értelemben tágabb kategória. A politikai elmélet nyújtja azt a 

fogalmi keretet, melyen belül megfogalmazódnak a szembenálló alternatívák, az eltérő 

pártprogramok. A politikai elmélet tehát önmagában még nem program, nem útmutatás 

a politikai cselekvés számára, de bizonyos fogalmi konstellációk és elméleti tételek 

révén befolyásolja a lehetséges programok körét. A politikai elmélet segítségével 

világosabban kirajzolódhatnak a politikai alternatívák, és el tudnak különülni egymástól 

az ideológiai álláspontok. Anélkül, hogy megemlítené az ideológiákat, Luhmann is úgy 

fogalmaz, hogy a politikai elmélet révén a politika „ígéretei, opciói és azok alternatívái 

világosabban jelennek meg.”79 Ha tehát nem áll rendelkezésre megfelelő politikai 

elmélet, akkor az ideológiai alternatívák sem különböztethetők meg világosan.  

Ugyanakkor Luhmann megállapításai a politikai elmélet és az ideológiák egy 

másfajta kapcsolatát is sejtetik. Luhmann szerint ugyanis a modern politika olyan 

vívmányai, mint a demokrácia vagy az emberi jogok – Luhmann nem sorolja ide, de 

úgy gondolom, nyugodtan ide vehetjük a szociális vívmányokat is – a gyakorlatban csak 

a politikai elmélet segítségével juthattak érvényre. Ezek a vívmányok ugyanakkor 

hozzárendelhetők az egyes ideológiákhoz. Ezek szerint meglehetősen szoros kapcsolat 

áll fenn a politikai elmélet és bizonyos – leginkább talán progresszívnek nevezhető – 

ideológiák között. Kapcsolatukra tekinthetnénk úgy, hogy a politikai elméletek a 

progresszív ideológiák révén kerültek be és jutottak érvényre a politikában. E 

megfogalmazás nem feltétlenül kell, hogy ellent mondjon annak, amit az imént 

mondtunk a politikai elmélet és az ideológiák kapcsolatáról. Mondhatjuk azt, hogy a 

progresszív ideológiák meghonosítottak a gyakorlatban egy politikai elméletet, amely 

ezután keretül szolgált nem csak az őt létrehozó, hanem a többi, reaktívnak tekinthető 

ideológia számára is. 

Most pedig vizsgáljuk meg, hogy mindezek tükrében milyen szerepet szán 

Luhmann saját elméletének. Először is leszögezi – és úgy gondolom, hogy ez az eddig 

elmondottak alapján is nyilvánvaló –, hogy saját elmélete tudományos elmélet, a 

társadalmat – s így a politikát is – a tudományos részrendszerből figyeli meg, elmélete 

tehát nem tekinthető politikai elméletnek.80 Azt, hogy csupán a társadalom leírására, s 

nem pedig megváltoztatására törekszik, Luhmann tulajdonképpen már pályafutása 

legeleje óta hangsúlyozta. Ez egyrészt a kritikai elmélettől való elhatárolódásra szolgált, 

másrészt pedig arra, hogy megvédje érveit ama kritikákkal szemben, miszerint a 
                                                 

79 Luhmann 1990a. 109. 
80 Lásd Luhmann 2005c7. 333. 
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rendszerelmélet társadalomelméleti alkalmazása konzervatív ideológiai célokat szolgál. 

Habermas ez irányú kritikájára adott válaszában némi humorral jegyzi meg, hogy 

„mivel a rendszerelmélet érthetetlen, jó esélye van arra, hogy megmaradjon az 

akadémia berkein belül.”81  

Ugyanakkor mégsem mondhatjuk azt, hogy Luhmann csak a tudományos 

szférának szánja elméletét. Jóllehet elmélete nem politikai elmélet, mégis azt várja tőle, 

hogy segítségével létrejöjjön egy, a mai társadalmi követelményeknek megfelelő 

politikai elmélet. Némileg szkeptikus ugyan arra vonatkozóan, hogy ez valóban sikerül-

e, hiszen bármit is ír, az megmarad tudományos elméletnek, a politikai elméletet pedig a 

politikának kell létrehoznia.82 Ugyanakkor egyértelműen azon az állásponton van, hogy 

a mai társadalomnak megfelelő politikai elmélet megszületésére akkor van esély, ha az 

ő társadalomelméleti meglátásaitól ösztönözve változások következnek be a politikára 

vonatkozó tudományos elképzelésekben, majd pedig ennek hatására a politikai rendszer 

is rezonál, és végül létrehozza a modernitás támasztotta feltételeknek megfelelő 

politikai elméletet.83 Másképp fogalmazva Luhmann munkásságának nem csak az volt a 

célja, hogy a társadalom megfelelő leírását nyújtsa a tudományos közönség számára, 

hanem úgy gondolta, hogy társadalomelmélete arra is alkalmas, hogy annak alapján 

létrejöjjön egy, napjaink kihívásainak megfelelő politikai elmélet, amely orientációs 

funkciót tölthet be a politika működésében. 

Mindezek tükrében már nem is tűnik olyan élesnek a már említett ellentét 

Luhmann és a kritikai elmélet teoretikus célkitűzése között. Mind a felek, mind pedig az 

interpretátorok szerint e szembenállás egyik legfontosabb aspektusát az jelentette, hogy 

amíg a kritikai elmélet a társadalom megváltoztatását, tehát a tudományon kívül eső, 

gyakorlati célokat kívánt elérni a társadalomelmélet megalkotása révén, addig Luhmann 

kizárólag a társadalom leírásában látta az elmélet feladatát. Most azonban azt látjuk, 

hogy tulajdonképpen Luhmann is a politikai gyakorlat megváltoztatását, az általa 

megfelelőnek vélt mederbe terelését várja elméleti kutatásaitól. Igaz ugyan, hogy 

elmélete értelmében ez csak közvetett és a tudomány által kontrollálhatatlan módon 

mehet végbe, de ez inkább csak fokozatbeli eltérés, és úgy vélem, hogy a tudományos 

elméletek gyakorlati alkalmazhatóságának e bizonytalanságát a kritikai elmélet hívei is 

készséggel elismernék.  

                                                 
81 Luhmann 1971b. 403. 
82 Lásd Luhmann 1990a. 115. 
83 Lásd Luhmann 1990a. 112-114. 
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Az a kritika is veszít éléből, melyet az alkalmazott kutatások alkalmazási 

lehetőségeinek kutatásával szemben fogalmazott meg Luhmann. Jóllehet elmélete 

értelmében sohasem szerezhetünk biztos tudást a tudományos elméletek gyakorlatba 

való átültetésére vonatkozóan, azonban itt ismertetett gondolatai tekinthetők ilyen 

irányú kutatásoknak. Az autopoiétikus rendszerek elméletét ugyanis részben éppen azért 

tartja fontos kutatási programnak, mert annak segítségével pontosabb képet kaphatunk 

arról, hogy miképp kerülhetnek át a tudományos elméletek a gyakorlatba.84 

Mindazonáltal nem ebben a két pontban látom a fő problémát Luhmann e 

meglátásaival kapcsolatban. Kritikám elsősorban arra vonatkozik, hogy Luhmann 

elmélete nem alkalmas arra, hogy annak segítségével egy, a mai társadalmi 

viszonyoknak megfelelő politikai elmélet jöjjön létre. 

Először is vizsgáljuk meg, hogy miképp festene a Luhmann társadalomelmélete 

alapján létrejövő politikai elmélet. Erre vonatkozóan egyrészt maga Luhmann is ad 

útmutatást, másrészt ez ki is következtethető teoretikus megállapításaiból. Luhmann 

szerint a politikai elméletnek mindenképpen tekintetbe kellene vennie, hogy a modern 

társadalom autonóm, zárt, más rendszerek számára irányíthatatlan funkcionális 

részrendszerekből áll. A politikára nézve ez azt jelenti, hogy az nem képes a többi 

részrendszer irányítására, a politikai beavatkozás sohasem fogja elérni a kívánt hatást, 

mivel a kimenetel a többi rendszer saját törvényszerűségeitől függ. A Luhmann 

társadalomelmélete alapján létrejövő politikai elmélet legfontosabb jellemzője tehát az 

kell, legyen, hogy a politika működési területét azokra a kérdésekre korlátozza, 

melyekben az funkcióját tekintve valóban illetékes, vagyis a mindenki számára kötelező 

érvényű döntések meghozatalára. Luhmann úgy gondolja, hogy olyan politikai 

elméletre lenne szükség, amely megmutatja, hogy a politika nem képes azon problémák 

megoldására, melyek sikere más rendszerek működésétől függ. Ilyen problémának 

tekinti például azt, hogy a gazdaság kimeríti a környezeti erőforrásokat, az oktatási 

rendszer nem megfelelően motivált embereket termel, vagy azt, hogy egyesek 

életvezetési problémákkal küzdenek.85 Úgy jellemzi saját álláspontját, mint amely 

megközelítőleg egybeesik az állam szerepéről vallott liberális felfogással.86  

Egyfelől felvethetnénk a kérdést, hogy miből gondolja azt Luhmann, hogy ha a 

liberalizmusnak mindezidáig nem sikerült elérnie, hogy a politikában széleskörűen 
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beletörődjenek az állami beavatkozás efféle korlátaiba, akkor az sikerülni fog egy olyan 

elméletnek, amely lényegében ugyanazt javasolja, csak egy sokkal bonyolultabb elmélet 

alapján.  Az alábbiakban azonban egy másik problémára szeretnék rávilágítani.  

Az imént láthattuk, hogy a politikaelmélet egyszerre kell, hogy megfeleljen két 

követelménynek. Olyan politikai programok megfogalmazását kell lehetővé tennie, 

melyek egyrészt megvalósíthatóak és működőképesek, másrészt pedig kellően vonzó 

alternatívát jelentenek a közvélemény számára. Véleményem szerint Luhmann elmélete 

csak az első követelménynek képes megfelelni. Rendszerelmélete alaposan vizsgálja és 

indokolja, hogy a modern társadalomban mi az, ami megvalósítható, és mi az, ami 

nem.87 Azt azonban nem tárgyalja, hogy miképp lehetne a választók előtt kedvező 

színben feltüntetni egy olyan politikai programot, amely azt mondja ki, hogy le kell 

mondanunk az állammal szemben támasztott legtöbb jóléti, ökológiai és egyéb 

követelésünkről. 

Jóléti állammal kapcsolatos nézeteinek tárgyalásakor láthattuk,88 hogy az 

állammal szemben felmerülő újabb és újabb igények megfogalmazását Luhmann a 

modernitás és a demokrácia szükségszerű következményének tartja. Most pedig azt 

várja, hogy mondjunk le ezekről. De hogyan lehetne ezeket az igényeket elhallgattatni? 

A demokrácia keretein belül maradva erre az egyetlen kínálkozó lehetőség az, ha az 

embereket meggyőzzük igényeik tarthatatlanságáról, vagyis azt várjuk el tőlük, hogy 

felismerjék a modern társadalom működésének bizonyos törvényszerűségeit, és a 

választásokon ezek alapján adják le voksukat. Az emberek racionalitásába vetett efféle 

hit azonban felettébb furcsán festene Luhmann elképzelései között. Láthattuk, hogy a 

politikai fogalmak újraértelmezése során Luhmann törekvéseit elsősorban az jellemezte, 

hogy a felvilágosodás eszmerendszerétől öröklött, többek között az emberek 

racionalitásán alapuló magyarázatokat szociológiai elgondolásokkal helyettesítse.   

Az emberek racionalitásán alapuló érv a liberálisok részéről teljesen érthető, 

hiszen láthattuk, hogy ez egyike legfontosabb módszertani előfeltevéseiknek. Ehhez 

még hozzávehetjük a liberalizmus haladáshitét is, vagyis azt az elképzelést, miszerint ha 

biztosítjuk a kellő szabadságot az emberek számára, akkor az kedvező fejlődést 

eredményez az egész társadalomra nézve. A liberalizmus konzisztensnek mondható 

ezen előfeltevések és a liberális gyakorlati elvek kapcsolatát tekintve. Luhmann 

azonban az emberek racionális képességeire vonatkozó elképzeléseken túl elveti a 
                                                 

87 Azt természetesen nem állítom, hogy Luhmann az összes megvalósítható alternatívát feltárná. 
88 Lásd a 7.6 fejezetben. 
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liberálisok haladáshitét is. Nem gondolja azt, hogy a részrendszerek szabad 

működéséből a társadalom egésze számára kedvező fejlődés következne, például hogy a 

gazdasági rendszer szabad és hatékony működése az egész társadalom számára kedvező 

hatásokkal bírna. Luhmann-nak tehát oly módon kellene alátámasztania a liberális 

politikai gyakorlatra vonatkozó javaslatait, hogy – szemben a liberálisokkal –, nem 

érvelhet az emberek racionalitásával vagy azzal, hogy a gazdaság és más területek 

szabad működése az egész társadalom számára gyümölcsöző lesz.  

Annak okát, hogy a luhmanni elmélet nem alkalmas arra, hogy a politikai 

elmélet alapjául szolgáljon, véleményem szerint az elmélet egy olyan sajátosságából 

következik, melyet leginkább a társadalmi jelenségek varázstalanításának 

nevezhetnénk.89 A varázstalanítás abban áll, hogy Luhmann azt igyekszik kimutatni, 

hogy legfontosabb politikai intézményeink teljesen más funkciót töltenek be, mint 

ahogy azt a mindennapokban, vagy akár a tudományos diszkussziókban gondolják. E 

vélt és valós funkciókat leírhatjuk a legitimációs eljárásokkal kapcsolatban már említett 

két szint vagy két aspektus segítségével, vagyis a szimbolikus és az operatív szint 

megkülönböztetésével. A választási eljárás esetében például a szimbolikus szint a 

népakarat kinyilvánítását jelenti, míg operatív szinten a választás egyik funkciója, hogy 

biztosítsa a politikai rendszer elkülönülését, vagyis azt, hogy a politikusok nyugodtan 

kormányozhassanak, míg az állampolgárok a szavazócédulák négyévenkénti 

kitöltésével vezetik le elégedetlenségüket. Vagy egy másik példa: az alapjogok 

szimbolikus szinten elidegeníthetetlen univerzális jogainkat testesítik meg, míg operatív 

szinten azt a funkciót látják el, hogy megakadályozzák a funkcionális részrendszerek 

autonómiájának megszűnését. A szimbolikus szinten megközelítőleg azokat az 

elképzeléseket találhatjuk, melyekkel a felvilágosodás hagyománya írta le a modern 

társadalom működését, míg az operatív szintet a luhmanni szociológiai felvilágosodás 

programjának megfelelő szociológiai magyarázatok jelentik.  

Nem két különálló dologról van szó, hanem egyazon társadalmi jelenség két 

aspektusáról. Az sem igaz továbbá, hogy a szimbolikus szint kevésbé fontos a 

társadalom működése szempontjából, mint az operatív. Igaz ugyan, hogy a szimbolikus 

funkciót betöltő szemantikai leírások nem a valós társadalmi mechanizmusokat írják le, 

ugyanakkor nélkülük ezek az intézmények nem működnének megfelelően. A 

demokrácia, jóllehet nem a nép uralma, ugyanakkor e hit nélkül nem működne. A 
                                                 

89 Habermas a „Jog szociológiai varázstalanítása” címet adta Faktizität und Geltung című könyve azon 
alfejezetének, amelyben többek között Luhmann elméletét is tárgyalja (lásd Habermas 1992. 62-78.). 
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politika működésével kapcsolatban tehát Luhmann szerint illúziókat táplálunk, ám ezek 

az illúziók fontos szerepet töltenek be a társadalom működése szempontjából. A 

társadalmi jelenségek varázstalanítása alatt tehát azt értem, hogy Luhmann 

dekonstruálja azok szimbolikus aspektusát, s ami nagyon fontos: anélkül, hogy azok 

helyett új szimbolikus tartalmakat hozna létre. 

Nincs ezzel semmi probléma egy tudományos elmélet esetében. Mi kivetnivaló 

lenne abban, ha egy tudós kimutatja, hogy fogalmaink nem a valóságot írják le, csupán 

illúziók? S miért is várnánk el tőle, hogy a lerombolt szimbolikus jelentések helyébe 

újakat építsen? Amennyiben azonban Luhmann azt a szerepet szánja elgondolásainak, 

hogy azok a politikai elmélet alapjául szolgáljanak, akkor már annál inkább hiányoznak 

ezek a szimbolikus elemek. Amikor ugyanis Luhmann a politikai elméletek segítségével 

érvényre jutott vívmányokra hoz fel példákat, akkor kivétel nélkül olyanokat említ, 

melyek igen fontos szimbolikus aspektussal rendelkeznek. A népszuverenitás, a 

demokrácia vagy az emberi jogok intézményesülése elképzelhetetlen lett volna ezek 

szimbolikus, tehát nem a valódi mechanizmusokat leíró jelentése nélkül. Amennyiben 

tehát – ahogy azt Luhmann állítja – ezek a vívmányok a politikai elméleteknek 

köszönhetik intézményesülésüket, akkor azt kell mondanunk, hogy a történelem 

tanulsága szerint azok a politikai elméletek voltak sikeresek, melyek lehetővé tették 

olyan elképzelések megfogalmazását, elfogadtatását és stabilizálását, melyek amellett, 

hogy megfeleltek a társadalom támasztotta operatív követelményeknek, szimbolikus 

jelentésüknél fogva is vonzó célokat jelentettek az emberek számára. A politikai 

elméletek tulajdonképpen az összekötő kapocs szerepét töltötték be a társadalom 

működésének operatív és szimbolikus szintje között. 

Ez az a vonás, ami véleményem szerint hiányzik Luhmann elméletéből.90 

Amennyiben elméletét politikai elmélet alapjául szánja, attól elvárható lenne, hogy a 

társadalom olyan leírását nyújtsa, melynek alapján kirajzolódnak bizonyos irányok, 

megoldási javaslatok az embereket aktuálisan érintő problémákra. A politikai elmélet 

ugyan még nem ideológia, nem pártprogram, azonban meghatározza azokat a kereteket, 

melyeken belül ezek az alternatívák megfogalmazódhatnak. Egy olyan politikai elmélet, 

amely Luhmann társadalomképe alapján jönne létre, nem sok lehetőséget tartogatna az 

                                                 
90 Weiss János rámutat, hogy Habermas Luhmann-kritikája is értelmezhető oly módon, hogy Luhmann 
nem veszi kellő mértékben figyelembe a társadalom reflexiós folyamatait (Weiss 2005b. 283.). A 
reflexióban pedig – amilyen a politikai elmélet is – megkerülhetetlen szerepet játszanak a szimbolikus 
funkciók.  
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ilyen alternatívák számára. Luhmanntól megtudhatjuk, hogy a társadalom működését 

makroszintű személytelen folyamatok alakítják, a történések kívül esnek az emberek 

ráhatásán. Így nem vagyunk képesek érdemileg beavatkozni a társadalom működésébe, 

próbálkozásaink negatív hatásai még akár felül is múlhatják a pozitívakat. A közös 

morális rend ígérete végleg a múlté, s még az sem oldja meg problémáinkat, ha hagyjuk 

a gazdaságot szabadon működni. Ilyen elméleti megállapítások alapján – még ha ezek 

tudományos szempontból plauzibilisek is – bajosan lehet az emberek szavazataiért jó 

eséllyel harcba szálló alternatívákat megfogalmazni.  
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10 Összegzés 

 

Nem könnyű feladat néhány oldalon összefoglalni és értékelni Luhmann elméletét úgy, 

hogy ne vesszünk el a részletekben. Egy ilyen összegzés természetesen csak erősen 

korlátozott lehet, mivel dolgozatomban messze nem érintettem a luhmanni életmű 

összes kérdését és aspektusát. Nem csak fontos funkcionális területeket – mint a jog, a 

gazdaság, az oktatás – hagytam ki vagy tárgyaltam csupán érintőlegesen, hanem a 

dolgozatom tárgyát képező politika vizsgálata is elképzelhető lenne más hangsúlyokkal 

és más aspektusokból. Így hát az alábbi összegzés és értékelés nem lehet más, mint 

erősen szelektív és ebből kifolyólag szubjektív. 

Először is nézzük meg, hogy melyek a luhmanni elmélet azon jellemzői, melyek 

sajátos színezetet kölcsönöznek neki. Két ilyen sajátosságot tartok fontosnak kiemelni. 

Egyfelől Luhmann teoretikus törekvése egyedülálló, de legalábbis nagyon ritka abban a 

tekintetben, hogy egyazon fogalmiság, egyazon elmélet keretében kíván meg leírni 

egymástól igen távol eső, és rendszerint eltérő fogalmakkal és eltérő elméletek alapján 

tárgyalt területeket. Ezalatt nem csak a társadalom működésének különböző területei 

között feltárt analógiákat értem, vagyis azt, hogy a modern társadalmat több, egymással 

számos hasonlóságot mutató funkcionális részrendszer segítségével jellemzi. Az átfogó 

elmélet és fogalmiság alkalmazása legalább ennyire fontos abból a szempontból is, 

hogy az a társadalomstruktúra és a szemantika között is kapcsolatot teremt. Luhmann 

tudásszociológiájából megtudhatjuk, hogy az, hogy milyen fogalmak és elképzelések 

jöttek létre és terjedtek el az egyes korokban, nem kis részben a társadalom 

jellemzőinek köszönhető, illetve hogy e fogalmak és elképzelések fontos szerepet 

töltenek be a társadalom működésének biztosításában. Luhmann a két terület közti 

efféle összefüggéseket nem csupán deklarálja, hanem azokat egyazon elméleti keretben 

tárgyalja. 

Elméletének másik, általam fontosnak tartott jellemzője részben az előbbiekből 

következik. Amikor ugyanis Luhmann a társadalom működésére vonatkozó 

legfontosabb fogalmainkat elemzi, akkor azokról kiderül, hogy nem azért terjedtek el és 

rögzültek gondolkodásunkban, mert a társadalom valós mechanizmusait írják le, sokkal 

inkább szimbolikus funkciójuknak köszönhetően. Legtöbb fogalmunk csupán illúzió, a 

humanisztikus felvilágosodás örökségeként ránk maradt téves, leegyszerűsítő kép a 

társadalom működéséről. Luhmann egyik legfontosabb teoretikus törekvése ezek 
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helyettesítése olyan szociológiai meghatározásokkal, melyek nagyobb mértékben 

képesek számot adni a valós társadalmi mechanizmusokról, s e törekvését a szociológiai 

felvilágosodás programjaként is jellemzi. 

Luhmann elméletének általam legfontosabbnak ítélt jellemzőinek azonosítása 

után térjünk rá a nehezebbik kérdésre, vagyis azok értékelésére. Először is tisztáznunk 

kell egy olyan félreértést, mely véleményem szerint könnyen előfordulhat a luhmanni 

elmélet értékelésekor. Luhmann ama célkitűzése ugyanis, hogy a társadalom vagy a 

szocialitás univerzális elméletét kívánja megalkotni, illetve az e törekvés 

eredményeképp létrejött roppant terjedelmű és komplexitású tudásanyag könnyen ahhoz 

a téves elváráshoz vezethet elméletével szemben, hogy annak segítségével minden 

szociális jelenséget leírhatunk. Másképp fogalmazva azt gondolhatjuk, hogy kizárólag 

azok a társadalmi jelenségek reálisak, melyekről a luhmanni elmélet ezt állítja, illetve 

hogy az elmélet e jelenségek minden aspektusát képes leírni. Márpedig ez 

nyilvánvalóan nem igaz, és maga Luhmann sem mondja ezt. Igaz ugyan, hogy elméletét 

univerzálisnak szánja, amennyiben azt a szociális jelenségek teljes körére 

alkalmazhatónak véli, ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a világ komplexitása miatt 

annak megfigyelése sohasem lehet teljes, hanem mindig a komplexitás redukciójára, 

tehát a lehetőségek szelekciójára kényszerülünk. Ennek következtében a világnak 

mindig csak némely aspektusát vagyunk képesek megfigyelni, s mindig maradnak 

olyanok, melyeket megfigyeléseink rejtve hagynak. E kimaradt aspektusok 

megfigyeléséhez másik megfigyelési séma, másik elmélet szükséges, amely viszont 

megint csak elfed egyes jellemzőket. Ha ez így van, akkor Luhmann rendszerelmélete is 

csak a világ egy lehetséges megfigyelését jelenti, s nem mutatja meg annak minden 

aspektusát. Más elméletek, például a cselekvéselméletek, vagy a társadalom 

antropocentrikus leírása megmutathatnak olyan jellemzőket is, melyeket a 

rendszerelmélet rejtve hagy, ezek az elméletek azonban a rendszerelmélet által leírt 

aspektusokat nem képesek teljes egészében megjeleníteni. Luhmann nem állítja tehát, 

hogy a társadalom kizárólag az elmélete által leírt jellemzőkkel rendelkezik. Abban, 

hogy néha mégis ez a téves benyomásunk támad, Luhmann is hibás. Miközben ugyanis 

saját elmélete jobb teljesítményét igyekszik bemutatni a konkurens megközelítésekkel 

szemben, nem kellő mértékben hangsúlyozza saját elképzelései feltételes jellegét, 

vagyis azt, hogy csupán „ha-akkor” típusú kijelentésekről van szó, vagyis arról, hogy ha 

a társadalmat a rendszerelmélet segítségével írjuk le, akkor ilyen és ilyen eredményeket 

kapunk. Luhmann elméletének értékelésekor tehát a legfontosabb szempont, amit szem 
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előtt kell tartanunk, hogy a társadalomnak csupán az egyik lehetséges leírásáról van szó, 

amely annak némely aspektusát megmutatja, másokat pedig rejtve hagy.  

Tisztáznunk kell továbbá, hogy mi az a teoretikus cél vagy elvárás, melynek 

alapján értékeljük az elméletet. Elképzelhető ugyanis, hogy az egyik célra az egyik 

elmélet alkalmasabb, a másikra pedig a másik. A kommunikációelmélet esetében 

például Luhmann azért tartja elméletét jobbnak az átviteli modellnél, mivel sajátja 

kevesebb előfeltevéssel él. Ez feltételezi, hogy Luhmann azt tekinti az elméletalkotással 

szembeni legfőbb elvárásnak, hogy minél kevesebb vagy minél általánosabb 

előfeltevéssel éljünk. Létezhetnek azonban egyéb teoretikus célok is. A Luhmann által 

kritizált átviteli modellt Claude Shannon és Warren Weaver dolgozta ki 1949-ben. 

Shannon és Weaver a modell megalkotásakor a Bell Telephones Laboratories 

munkatársai voltak. Egyáltalán nem biztos, hogy sokáig azok is maradtak volna, ha 

olyan megoldással állnak elő, mint Luhmann. A kommunikációelmélet kidolgozására a 

Bell telefontársaságnak ugyanis azért volt szüksége, hogy javítsák a kommunikációs 

csatornák hatékonyságát, és ehhez valószínűleg felesleges a kommunikáció minden 

szociális előfeltételét problematizálni, ahogy azt Luhmann tette. Az egyik teoretikus 

célnak tehát a luhmanni, a másiknak pedig a Shannon-Weaver-féle 

kommunikációelmélet felel meg jobban. 

A kérdés tehát az, hogy mi az a legfontosabb teoretikus cél vagy elvárás, 

melynek tükrében értékelhetjük a luhmanni elmélet egészét. Azt a célt, hogy „a 

társadalom elméletének megalkotása”,1 nem tartom elég konkrétnak, hiszen ez egyrészt 

jelenthet csak annyit, hogy írunk néhány könyvet e témáról, másrészt jelentheti azt, 

hogy ez az elmélet meghatározóvá válik a tudományon belül, harmadrészt pedig azt is, 

hogy gyakorlati relevanciára tesz szert. Egyik cél sem tekinthető eleve adottnak, hiszen 

azok meghatározása már maga is tudományos viták tárgya lehet. Mindezzel együtt úgy 

gondolom, hogy találhatunk olyan teoretikus célt, amely közösnek mondható a 

társadalomelméleti próbálkozások tekintetében, jóllehet az eltérő álláspontok között 

lehetnek hangsúlyeltolódások, és más-más módon fogalmazhatják meg ezt a problémát. 

E célt valahogy úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a társadalomelmélettől azt várjuk, hogy 

járuljon hozzá a teoretikus és a gyakorlati problémák megoldásához. Más szóval a 

társadalomelmélet célja, hogy a maga módján támogassa a társadalom működését, 

                                                 
1 Lásd a 2.1 fejezetben. 
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vagyis a társadalomban megjelenő problémákra olyan teoretikus választ találjon, amely 

valamiképp a gyakorlat számára is képes irányt szabni.  

Ha azt akarjuk, hogy ez az elvárás viszonylag pártatlan döntőbíróként szolgáljon 

a különböző elméletek megítélésében, és ne merüljön fel az a vád, hogy valamelyik 

elmélet saját célkitűzéseit tesszük meg univerzális mércének, akkor arra kell 

törekednünk, hogy azt minél általánosabb szinten fogalmazzuk meg. Először is ezalatt 

nem feltétlenül azt kell értenünk, hogy magának az elméletnek is gyakorlati 

programokat kell szolgáltatnia. A gyakorlati hatás érvényesülhet igen áttételesen is, és 

az elmélet gyakorlati szempontból eredményes lehet akkor is, ha megalkotójának ez 

nem is kimondottan állt szándékában. Másodszor a társadalom működésének alakítása 

alatt nem csak pozitív tételeket kell értenünk, vagyis a dekonstruktív elméleteket nem 

szükséges automatikusan az „írástudók árulásának” tekintenünk. Nem zárhatjuk ki eleve 

annak lehetőségét, hogy a módszertani vagy egyéb szempontból problémás tételek 

dekonstrukciója hozzájárul a teoretikus viták megoldásához és a társadalom 

működésének biztosításához még akkor is, ha az elmélet nem kínál egyúttal új pozitív 

tartalmakat. Végül pedig talán a legnehezebb kérdés: miképp határozzuk meg azokat a 

társadalmi problémákat, melyek megoldásának elősegítését – ha nem is közvetlenül, de 

legalább áttételesen – elvárjuk a társadalomelmélettől? Erre a kérdésre nem tudok jobb 

választ adni annál, mint hogy ezek a problémák adottak a társadalomban. Bármilyen 

világnézeti alapon állunk is, bármilyen elméleti és módszertani nézeteket vallunk is, 

nagy valószínűséggel a mai társadalom legfontosabb problémái között olyanokat fogunk 

említeni, mint a szociális kérdésesek, az ökológiai kihívások vagy a harmadik világgal 

kapcsolatos problémák. Ide sorolom azokat az elméleteket is, melyek ezeket 

látszatproblémáknak minősítik. Az ilyen elméletek úgy kívánják megoldani e 

problémákat, hogy megkísérlik meggyőzni a tudományos vagy a szélesebb 

közvéleményt arról, hogy ezek nem valós problémák.  

Úgy gondolom, hogy az itt megfogalmazott teoretikus célkitűzést a legtöbb 

gondolkodó magáénak vallaná, s csupán néhányan tiltakoznának ellene. Ám 

valószínűleg e tiltakozók közé tartozna Luhmann is. Korábban már volt róla szó, hogy a 

kritikai elmélettel való szembenállásának egyik legfontosabb aspektusa az volt, hogy 

amíg amaz a társadalom megváltoztatásában látta az elmélet feladatát, addig Luhmann 

kizárólag annak leírásában. Találhatunk azonban Luhmann elméletén belül is érveket 

arra vonatkozóan, hogy elméletétől gyakorlati változásokat vár, még ha ez elmélete 

értelmében csak igen áttételesen valósulhat is meg. Erre a legfontosabb példa az előző 
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fejezetben elemzett politikai elmélet, de úgy gondolom, hogy a gyakorlat orientálásának 

szándéka áthatja Luhmann minden munkáját. Munkássága során végig a modern 

társadalom leírására használt, szerinte elavult fogalmakat kritizálja, és azokat saját 

meghatározásaival helyettesíti, melyek segítségével véleménye szerint pontosabb képet 

kaphatunk a társadalom működéséről. S mi másra szolgálna a modern társadalom 

adekvátabb leírása, mint arra, hogy e pontosabb kép alapján hatékonyabb gyakorlatok 

jöhessenek létre.2 A felvilágosodás – legyen az akár a szó klasszikus értelmében értett, 

akár pedig szociológiai, ahogy Luhmann használja – végső soron ugyanazt jelenti: a 

tévesnek vélt elképzelések helyettesítése olyanokkal, melyek jobban megfelelnek a 

valóságnak, s ezáltal hatékonyabban képesek orientálni a társadalom működését.3  

Vizsgáljuk meg tehát Luhmann társadalomelméletét e teoretikus célkitűzés 

tekintetében, vagyis abból a szempontból, hogy az mennyiben képes hozzájárulni 

napjaink teoretikus és gyakorlati problémáinak megoldásához. Vegyük először 

szemügyre Luhmann azon törekvését, miszerint egyazon elmélet és fogalmiság 

segítségével kíván leírni minden társadalmi jelenséget. Először is az efféle teoretikus 

törekvés teljesen legitim célnak tekinthető, s Luhmann e területen elért eredményei nem 

vonhatók kétségbe, talán még azt is meg merném kockáztatni, hogy példanélküliek. 

Luhmann elmélete rendkívül átfogó és komplex keretet biztosít számos kérdés 

tárgyalásához. Az ebből származó egyik legfontosabb ismerethozadék abban áll, hogy a 

társadalmi jelenségek számos új aspektusát és összefüggését tárhatjuk fel. Majd minden 

Luhmann által tárgyalt probléma – legyen szó a modern társadalom intézményeiről 

vagy szemantikai konstrukciókról – egy átfogó komplexum részeként jelenik meg, mely 

komplexum legfontosabb magyarázó elvét a funkcionálisan differenciált 

társadalomstruktúra, illetve az abból fakadó működési és szemantika feltételek jelentik. 

A luhmanni elmélet azonban nem csak új aspektusok és összefüggések feltárását 

                                                 
2 Hans-Georg Moeller hangsúlyozza Luhmann azon véleményét, mely szerint a megfelelő elmélet sokkal 
radikálisabb hatással lehet a társadalomra, mint például a tiltakozó mozgalmak (Moeller 2006. 116-117.). 
3 Természetesen az elmélet és a gyakorlat kapcsolata nem teljesen alaptalanul vált a Luhmann és a kritikai 
elmélet közti vita egyik legfontosabb demarkációs tényezőjévé. Véleményem szerint azonban a 
szembenállás nem arra vonatkozik, hogy van-e gyakorlati relevanciája a társadalomelméleti 
vizsgálódásoknak, ugyanis erre mindkét oldal igenlő választ ad. A különbség abban áll, hogy a kritikai 
elmélet, s különösen pedig Habermas szerint a gyakorlati célok kérdése már a módszertan 
megválasztásával kapcsolatban is felvethető (lásd Luhmann 1999a. 36., 2005a6. 322.). Habermas szerint 
– legalábbis munkássága korai szakaszában, mivel e nézetét később módosította (lásd Némedi 2006. 19., 
Weiss 2005b. 276-281.) – a megismerés mindig érdekvezérelt (lásd Habermas 2005. 7.). Luhmann 
elmélete értelmében azonban az elmélet, illetve a módszertan megválasztása nem feleltethető meg ilyen 
közvetlen módon a gyakorlati céloknak vagy érdekeknek, hanem annak hatása egy rendkívül bonyolult, 
áttételes és a tudós által átláthatatlan és befolyásolhatatlan folyamat eredményeként jön létre. 
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szolgáltatja, hanem néhány fontos társadalomtudományi probléma meghaladásához is 

hozzájárulhat. Luhmann szerint például az olyan szembeállítások, mint a realizmus-

konstruktivizmus vagy individuum-kollektívum elhibázott kérdésfelvetéseknek 

minősülnek. Még ha nem is fogadjuk el minden megoldási javaslatát, Luhmann 

meglátásai számos vonatkozásban inspirálóak lehetnek e teoretikus problémák 

megoldásán fáradozók számára. 

Mindezzel együtt azonban valószínűleg igen jelentős hiányérzet marad azokban, 

akik annak reményében mélyültek el Luhmann elméletében, hogy attól valamiféle 

útmutatást kapjanak. Ez különösen égetővé válik, ha az elmélet és a gyakorlat 

kapcsolatát vesszük szemügyre. Fentebb úgy érveltem, hogy a társadalomelméletnek 

nem szükséges gyakorlati programokat szolgáltatnia, mivel további elméleti reflexiókat 

kiváltva áttételesen is hathat a gyakorlatra. Luhmann azonban nem csak, hogy nem ad 

útmutatást a gyakorlatra vonatkozóan, hanem mintha még igyekezne is elvágni az utat 

minden olyan törekvés előtt, amely megkísérelné bármilyen kívánatos irányba 

befolyásolni a társadalom működését. Olykor utal ugyan arra, hogy szerinte miben állna 

az, ha a gyakorlat az ő elmélete alapján orientálódna – ahogy azt a politikai elmélet 

esetében láthattuk – ekkor azonban saját korábbi destruktív megállapításaival kerül 

ellentmondásba. A pozitív útmutatás hiánya Luhmann esetében azért is különösen 

kiábrándító, mert dekonstruktív állításai elméletének legabsztraktabb szintű tételein 

nyugszanak. Ha ugyanis egy elmélet nem a legabsztraktabb szintű érvekre alapozva 

bontja le a pozitív tartalmakat, akkor még mindig megmarad az a lehetőségünk, hogy 

egy általánosabb szinten kíséreljük meg újraalkotni azokat. Ha például csupán annyit 

állítanánk, hogy a demokrácia mai képviseleti formája nem képes biztosítani a nép 

valódi önkormányzását, akkor még mindig előttünk áll annak lehetősége, hogy 

általánosabb szintre lépve, a demokratikus intézmények újrafogalmazását, újraalkotását 

tűzzük ki célul, például a képviseleti elvtől a részvételi elv irányába történő elmozdulás 

révén. Luhmann-nál azonban a probléma forrása nem az intézményekben keresendő, 

hanem a modern társadalom struktúrája az, ami lehetetlenné teszi, hogy 

megvalósíthassuk a szó szerinti vagy legalább az azt megközelítő értelemben vett 

demokráciát. A modern társadalom struktúrája pedig a legáltalánosabb problémának, a 

komplexitás redukciójának a Luhmann szerint ma elképzelhető leghatékonyabb módja, 

tehát hiába keresnénk funkcionális ekvivalensét. Hasonló a helyzet a luhmanni elmélet 

egyéb megállapításainak tekintetében is: a legtöbb társadalmi jelenség a funkcionálisan 

differenciált társadalomstruktúrával magyarázható, mely olyan evolúciós vívmány, 
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melyet nem tudunk mással helyettesíteni. Nem önmagukban a dekonstruktív elemek 

kiábrándítóak tehát a luhmanni elméletben, hanem az, hogy azok a legabsztraktabb 

szinten gátolják meg a pozitív tartalmak bármiféle megfogalmazását. 

Mitévők legyünk hát az elmélettel? Elvethetjük az egészet, de ettől még 

megmaradnak a modern társadalom problémái, és az elmélet elutasításával egyúttal 

félresöpörnénk e problémák mindezidáig talán legátfogóbb leírását is. Megkísérelhetjük 

az elméleten belül feltárni azokat a pontokat, ahol Luhmann figyelmen kívül hagyott 

bizonyos opciókat, melyek segítségével akár pozitív tételeket, a gyakorlatban 

hasznosítható programokat is megfogalmazhatunk, bár e korrekciók nagy 

valószínűséggel nem érintik az elmélet legfontosabb mondanivalóját, s inkább csak 

részleges megoldásokhoz jutunk. Vagy esetleg találhatunk egy konkurens elméletet, 

amely általánosság tekintetében felveszi a versenyt Luhmannéval, s ráadásul még 

pozitív útmutatást is ad. Félő azonban, hogy Luhmann elméletéből meríthetünk olyan 

érveket, melyek rámutatnak, hogy e konkurens elmélet hol él jogosulatlan 

előfeltevésekkel. Teoretikus szempontból egyik sem tűnik teljesen megnyugtató 

megoldásnak. Még szerencse, hogy csak a társadalom leírásáról, s nem pedig a 

társadalomról van szó. A társadalomban pedig olyan nincs, hogy sehogy se legyen.  
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