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KLEISZ TERÉZ 

A professziódiskurzus 
A professziódiskurzus főbb szerzői közül a II. világháborúig inkább az angolok, 
majd kb. 1965-ig az amerikaik uralják a téma kifejtését, közelebbről a strukturalista-
funkcionalista hegemón helyzetű szemléleti keretben. A 70-es években a kibontako-
zó kritikai irány megfogalmazói közül már mindkét országbelit találunk, s a nyolc-
vanas évektől csatlakoznak más angol nyelvű kultúrák kutatói, s lassan az európaiak 
is beszállnak a diskurzusba. A kritikai irányból nő ki a deprofesszionalizáció és a 
proletarianizáció –tézis, majd ezek elvetése, árnyalása, s a 90-es évek átértelmezé-
sei, újabb analitikai keretei. 

Európában az osztály-és rétegződéselméleti paradigmák a dominánsak, kevés 
érdeklődést mutatnak a professziók kérdésköre iránt, hisz sem Marxnál, sem 
Webernél nem ez a centrális szempont. 

Professziók a közjó szolgálatában 
De Durkheimnél mint az egyik alapítóatyánál megjelenik a professziót művelők 
szakmai közösségének fontossága. 

Az értelmiségi szakmák, a hivatásrendek, a foglalkozási korporációk sajátossá-
gai, hivatásetikájuk, társadalmi szerepük, a XIX. század végén, illetőleg a XX. szá-
zad eleji tudományosságban már felmerül. 

A társadalomintegráció morális alapjait keresve a társadalomelemzők egy része 
nagy fontosságot tulajdonít a szakmai-foglalkozási csoportoknak, különösen a hiva-
táscsoportoknak, kiemelvén a közjót, a közösségi szolidaritást szolgáló társadalmi 
funkciójukat. Etikájukat, közösségi moralitásukat példaként állítják az indusztriális 
új társadalomban létrejövő pro tvezérelt, önös érdekek által mozgatott szakmák elé. 
A laissez-faire individualizmussal szemben a francia Durkheim1, az angol R. H. 
Tawney2, Beatrice és Sidney Webb, Carr-Saunders,3 T. H. Marshall,4 s az amerikai 
Talcott Parsons ebben a szellemben tárgyalják a professziók fontosságát, mind pozi-

                                                        
1 Durkheim a szociológia feladatának azt tekintette, hogy járuljon hozzá kora morális válságának megol-

dásához. Érzékelte, hogy a korábbi társadalmak mechanikus szolidaritása, az egyöntetű közös hie-
delmek és érzések rendszere vészesen meggyengült, s úgy látta, hogy az organikus szolidaritásnak a 
kompetitív és a differenciálódó munkamegosztási rendszer viszonyai között kell kialakulnia. A fog-
lalkozási korporációnak fontos szerepet tulajdonított e folyamatban, úgy látta, hogy kollektív morali-
tás testesül meg bennük, s alkalmasak a társadalmi kohézió fejlesztésére. 

2 Tawney megkülönbözteti az ún. funkcionális társadalmat, amelyben az egyéni és közösségi érdekek 
harmonikusan illeszkednek, s az ún. „akvizitív” (szerző, felhalmozó) társadalmat, amelyben az egyé-
ni javak szerzésére törekvés elhanyagolja a közösségi érdekeket. (idézi Barber 1963, 670.p.) 

3 A család, az egyház, az egyetemek, az értelmiségi szerveződések, s az ún. „great professions”, azaz a 
nagy professziók tekintődnek olyanokként, amelyek a modern társadalom- és gazdaságfejlődés nyers 
individualista tendenciáival szemben jótékonyan hatni tudnak. (Carr-Saunders-Wilson, 1933, 497.p.) 

4 Marshall 1939-ben írott tanulmányában, amelyet 1963-ban adtak ki kötetben úgy fogalmaz, hogy a 
professzionalizmus lényege, hogy sohasem az egyéni érdek kielégülése áll középpontban, hanem a 
kliens jólétéhez való hozzájárulás. A professziók osztálykonfliktust mediáló szerepét is értékelte. 
(Marshall, 1939, 158-159.p.)  
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tívnak értékelik szerepüket a társadalmi stabilitás, a társadalom újjáépítésében-meg-
teremtésében. A társadalmi rend fenntartásához való funkcionális hozzájárulásukat 
emelik ki, ill. az önző magánérdekek világával szemben ellenállást kifejteni tudó 
erőként érzékelik jelentőségüket. A professziók meghatározó jegyeként fogják fel a 
közösséget önzetlenül szolgáló etikát, az altruista motiváció bázisán működést, a 
társadalmi felelősségérzetet. Az említett szerzők közül egy sem ás mélyre a profesz-
sziók fejlődéstörténetében, csupán az általános funkciók szintjén járják körbe a 
témát. 

Az angol Carr-Saunders és Wilson5 interjúkon, s a szakmai szervezetek doku-
mentumainak elemzésén alapuló felméréseket, összefoglaló munkát készítenek a 
professziókról, s az 1933-ban kiadott könyvükben 24 szakmai területet gondolnak 
elemzésre érdemesnek. A bevezetőjükben utalnak a feladat nehézségére, hisz a 
szakmákat érintő társadalmi változások irama oly hihetetlenül felgyorsult, hogy már 
a kézirat nyomdába adása után is történtek lényegi elmozdulások, a professzióvá 
válás új tényei jelentek meg a színen. Elfogadják Addison 1711-ben tett kijelentésé-
nek érvényességét, hogy csak három igazi, tradicionális professzió van (pap, orvos, 
jogász), de úgy látják, hogy új professziók kristályosodnak ki a modern társadalom 
keretei között, ezek már félig professzionalizálódtak abban az értelemben, hogy 
speci kus tudáselemeik, technikai készségeik már markánsak, de sokszor hiányoz-
nak még a szakmai önszerveződés mélyebb szintjei. Szerintük a szakmák és a pro-
fessziók között az alábbiak a megkülönböztető jegyek: 

• a szakmai szervezet létrejötte; 
• a szakképzés ténye; 
• a szakma művelése belépési feltételekhez kötődik; 
• a szakmai szocializáció által kialakított jellegzetes szakmai viselkedés és 

nyelvhasználat; 
• megfelelő díjazás. 
 

A szerzők beszélnek a jövő professzióiról is, evolutív szükségszerűségnek látván 
felléptüket. 

Könyvük hátterében az a felismerés áll, hogy a társadalom fokozatosan 
professzionalizálódik, de különösen a gazdaság területébe hatol be a szakmaszerve-
ződési elv. A tudások, technikák egyre speci kusabbá válása maga után vonja új 
szakmai területek kiformálódását, amelyek elindulnak a professzionalizálódás útján. 
Az üzleti életben egyre nagyobb szervezetek jönnek létre megteremtvén a lehetősé-
get a differenciálódó menedzseri szaktudások megerősödésére, s ezzel leáldozik a 
hagyományos vállalkozói típus mindent átfogó, diffúz tudása. 

A képzések is követik a specializálódás szükségletét, törekszenek a legjobb ké-
pességűek kiválasztására, s bennük olyan készségek kialakítására, amelyek egyér-
telműen képessé tesznek a hatékony szakmaiságra. Az önkéntes alapon szerveződő 
szakemberek gyülekezete, szakmai szervezetük megalakítása azért fontos, mert így a 
tudás őrzésével, s fejlesztésével, gondozásával foglalkozó szervezeti biztosíték jön 
létre. A tudás szerepét a modern társadalomban másnak látják, mint a 18–19. szá-

                                                        
5 A következő szakmákat nevezi meg: jogászok, orvosok, fogorvosok, ápolónők, bábák, állatorvosok, 

gyógyszerészek, optikusok, masszőrök, kereskedő tengerészek, bányamenedzserek, mérnökök, ve-
gyészek,  zikusok, építészek, aukciós ügynökök, tanárok, törvényszéki jegyzők, közigazgatási tiszt-
viselők, titkárok, újságírók, művészek, brókerek, szabadalmi ügyvivők. (Carr-Saunders-Wilson, 
1933) 
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zadban, amikor Hobbes, Locke, Montesquieu, Voltaire, Leibnitz és Spinoza bölcses-
sége, gondolataik ereje hatott a feudális uralkodók döntéseire. 

A modern demokratikus tömegtársadalom hatékony működtetése, a problémák 
megoldása elképzelhetetlen a speciális tudások beépítése, alkalmazása nélkül. A 
szakmai szervezetekben való lehorganyozódás legprogresszívebb eredménye az 
lehet, hogy a szakma kiformálja, kialakítja azokat a szervezeti kereteket, amelyeket 
legjobb lelkiismerettel szolgálni tud. A kötet egyik zárófejezetében halványan felsej-
lik egy később fontossá váló tematika is: a nagyobb szervezetekben  zetett alkal-
mazottként dolgozó szakemberek mihez legyenek lojálisak, a munkáltató szervezet-
hez, vagy a professzióhoz. Carr–Saundersék egyértelműen az utóbbi mellett voksol-
nak, s a jövő irányait is vélekedésüknek megfelelően látják. (Carr-Saunders –
Wilson, 1933, 502.p.) 

A professzió attribútum-listás modelljei 
E mű adja meg a nyitányát adja annak a felfogásnak, annak a teoretikus keretnek, 
amely egészen az 1960-as évekig uralta a professziókról való szociológiai beszéd-
módot. Az igazinak tartott professziók jegyeinek megragadása, a lényegi sajátossá-
gok ideáltipikus konstrukcióként való általánosítása, s a kiemelt attribútumok nor-
maként, mérceként állítása a többi – a professzionalizáció folyamatában még lema-
radt, még friss, újonnan formálódó – szakmák elé, ezek e paradigma döntő vonásai. 
Két alváltozat ágazik el e szemléleten belül: 

Az egyik különféle, önkényesnek nevezhető attribútum-listákat állít elő. 
A másik döntő társadalmi funkciókhoz rendeli a szűkebb elemszámú, de lényegi 

karaktervonásait a professziónak. 
Mindkét változat létezik statikus, kimerevített modellként, ill. időbeli folyamat-

elvű közelítésként, ahol a fejlődési sor különféle fokozatai az érdekesek. Utóbbinál a 
professziók egy kontinumon helyezhetők el, s a különbségek köztük fokozati jellegűek. 

Millerson (1964) áttekintvén a szakirodalmat huszonhárom fontosnak ítélt sajá-
tosságot talál 21 szerzőnél, s egyetlenegy olyan attribútumot sem, amelyik mind-
egyik szerző listáján szerepel. Kilenc olyan karakterjegy van viszont, amely csak 
egy-egy szerzőnél említődik. Elemzése után nem vitatódik a szakirodalomban a 
listás konstrukciók önkényes volta, s szabad tér nyílik maró kritikájukra. A kritika 
éle arra irányul, hogy a jegyek listája időtlen egyetemességet feltételez, s a leírások 
nem elemzik a társadalmi feltételrendszerek sokféleségét, amelyek szerencsések 
vagy sem egy-egy lényeginek gondolt attribútum kifejlődéséhez. 

A leggyakrabban említett sajátosságokként az alábbiak bizonyulnak (Millerson, 
1964,5.p.): 

• elméleti tudás által megalapozott készségtár; 
• képzési folyamat előzi meg a professzió gyakorlását; 
• a kompetenciák demonstrálása; 
• meghatározott viselkedés; 
• altruista szolgálatetika, nem csupasz ületi viszony, hanem a szakember-kliens 

viszonya. 
 

Gyakran említődik még: 
• meghatározott tevékenységi kör lehatárolása, exkluzív térré alakítása; 
• ezoterikus tudás, tökéletesen nem standardizálható; 
• a laikus kontroll hiánya; 
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• szakmai szervezet, amely fenntartja és kultiválja a szakmai kultúrát, s kont-
rollálja a rekrutációt, a működés jogát, a tagok szakmai teljesítményét. 

Professzió a strukturalista-funkcionalista paradigmában 
Az amerikai strukturalista-funkcionális szociológiai paradigma a társadalmi rend 
előfeltételének bizonyos funkcionális követelmények kielégítését tekintette. Talcott 
Parsons tekinthető ezen elméleti irány kidolgozójának, s tevékenysége meghatározó 
szemléleti keretet eredményezett az 1960-as évekig. 

Megközelítésében a professzió funkcionális szerepű, nagyon releváns a társada-
lom működése szempontjából. 

Talcott Parsons különféle osztályozó kategóriákat (mintaváltozókat) tartott alap-
vetőnek a szakmai szerepek tárgyalásakor, mint amelyek terminusaiban leírható 
minden kulturális minta, minden értékorientáció, minden társadalmi szerep és cse-
lekvés. 

• Racionalitás (az intuícióval szemben, a spekuláció ellenében). 
• Affektív semlegesség, a szakmát művelő ennek birtokában képes elvonatkoz-

tatni a kliens/páciens iránt felébredő személyes érzéseitől, nem arra  gyel, 
kinek nyújt szolgáltatást, hanem arra, hogy miért szükséges a szolgáltatás, az-
az, pl. az orvosi szakmában nem a páciensre mint egyénre, hanem a betegsé-
gére fókuszál. A közvetlen érzelmek visszafojtása a norma. 

• Univerzalitás. Nem egyedi, partikuláris viszonyrendszerekben, hanem az álta-
lános normák szerinti kezelés a döntő. 

• Az érdekmentesség kategóriája, amely a „tett jutalma önmagában van” logi-
kára működik, azaz nem pénzért, előnyökért, személyes érdek biztosításáért 
szerveződik a praxis, hanem „hivatás”, azaz életre szóló etikai kötelességkép-
zetekhez kapcsolódik. Az én-irányultság helyett a közösség-irányultság, az 
erkölcsi mércék működnek az értékelési műveletekben. 

• A funkcionális speci citás, amely a technikai szakértelem, szakmai készsé-
gek speci kus tartományát jelöli ki, határolja le, korlátozva az érdeklődést 
egy meghatározott szférára, amely így a diffuzitástól mentesítve alapozhatja meg 
a szakma művelőjének autoritását. (Parsons, 1954, 34–49 p.) 

 

Egy professzionális rendszernek meg kell felelnie a céljának (goal attainment), 
adaptív funkciót lát el a más alrendszerek által alkotott környezete számára 
(adaptation), az alrendszer belső céljait, s külső erőforrások iránti igényét integrálnia 
kell a szakmai közösségen belül (integration), s e közben fenn kell tartani bizonyos 
értékek iránti elköteleződést, azaz a mély normatív struktúrákat (latency). 

Bernard Barber (1963, 671–672. p.) szintén funkcionalista látószögből érvel 
amellett, hogy egy sor olyan attribútuma van a professzióknak, amelyek minden 
szakmai csoportra érvényesek (pl. a szakmai szocializáció, céhes jellegű közösségi 
szolidaritás, meghatározott életstílus-jegyek), a valódi szociológiai feladat a profesz-
sziók differencia speci ca-jának megtalálása. Döntő a magasfokú, rendszerezett 
szaktudás, az elsődlegesen a közösségi érdekek szolgálata, a viselkedés erőteljes 
kontrollja az etikai kódex normáinak szocializálása bázisán, s a presztízsjavak és 
anyagi javak rendszere. 

A professzionalizmus semmi más, mint fokozati kérdés, azaz a fenti jegyek 
meghatározott szintjéhez kapcsolódik. 
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A professzió szekvenciális modelljei 
Az amerikai Harold Wilensky (1964, 142–146. p.) az egyik legmarkánsabb megfo-
galmazója az ún. szekvencia-modellnek, azaz a professzióvá válás időbeli folyama-
tát fejlődési stációk egymásra következésének látja, s az egymásra következést szük-
ségszerű, természetes folyamatnak. 
A professzionalizáció folyamatának ez az univerzálisnak tételezett modellje úgy 
alkotódott meg, hogy Wilensky megvizsgálta az „első események” időpontját külön-
böző amerikai professziók történetében. Pl. az első szakképzési forma, az első egye-
temi szak, az első helyi, majd országos szakmai egyesület, az első állami képesítést 
előíró rendelet, az első szakmai etikai kódex kodi kálása, stb. 
A fejlődési szakaszok – értelmezésében – a következők: 

• a szakmai feladatok ellátása főfoglalkozásban történik, 
• a felsőfokú szakképzés kialakulása, 
• a képzésben résztvevő oktatók és diákjaik megteremtik a nemzeti keretekben 

szerveződő szakmai szervezetet. 
• Az aktív szakmai élet felerősíti a szakmai önreflexivitást. A szakma lényegi 

feladatkörei újrade niálódnak, s a csekélyebb jelentőségű tevékenységek át-
kerülnek az alárendeltebb státusúak, a kevésbé kompetensek munkafeladatai 
körébe. 

• Konfliktus alakul ki a szakma tradicionalistái és a professzió szakmai megújí-
tását zászlójukra kitűzők között. 

• A konfliktus, s a versenyhelyzet kiterjed a rokonszakmákkal való küzdelemre. 
• Politikai kampányok, a közvéleményt befolyásoló akciók, amelyek azt ered-

ményezik, hogy a jogi szabályozás védelmet biztosít a professziónak. 
• Etikai kódrendszer kialakítása a belső szakmai versengés mederben tartására, 

ill. a kliensek érdekeinek védelme a sarlatánságtól. 
 

Hasonló absztrakt univerzális modellel állt elő Theodore Caplow (1954, 139–
140 p.). Ő is szekvenciális karrier-lépéseket állított fel, s ezek természetes egymásra 
épülésében gondolkozott. 

Abbott (1988) tesztelte Wilensky első események-tézisét 130 amerikai és brit 
szakma esetében. A szakmákat három csoportra osztotta: 

• bevett, magas presztízsű professziók; 
• alárendeltebb státusú professziók, Etzioni által félprofessziónak nevezett 

szakmák; 
• a jövőben professzióvá váló, válható szakmák. 
 

Nyolcféle eseményre  gyelt (első szakmai szervezet, első állami reguláció, első 
szakmai vizsga, első önálló felsőfokú képzési intézmény, első egyetemi szak, első 
akkreditáció, első szakmai újság/periodika, első etikai kódex). 

Az elemzés kimutatta, hogy a modell működik az amerikai bevett, elismert pro-
fessziókra és az amerikai alárendeltebb státusúakra, de csődöt mond a szakaszos 
modell bármelyik brit kategóriában, s az amerikai ún. jövőbeli professzióesélyes 
kategóriáknál. 

Bizonyos logikus feltételezés van abban, hogy egyik szakaszra egy másik követ-
kezik, pl. az egyetemi képzést többnyire megelőzi valamely egyéb szakmai képzés 
kialakulása, s a nemzeti keretekben jelentkező szakmai szerveződés is általában 
lokális, regionális egyesületekből formálódik, legalábbis angolszász közegben. 
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Abbott határozottan elveti a modell kiterjesztett magyarázó erejét, s a 
professzionalizálódási folyamatok divergens voltára teszi a hangsúlyt. 

Az angol Johnson (1972) is kritikájában kimutatja, hogy az angol gyarmatbiro-
dalom országaiban nem a professziók szakmai szerveződése harcolta ki a jogi vé-
dettséget, hanem az állam lépett fel kezdeményezőként. Nem mindegy, hogy erős 
állami szabályozás erőterében formálódik a professzió, avagy piaci mechanizmusok 
által uralt mezőben, vagy az, hogy milyen versengés van az adott tevékenység ellá-
tási jogáért az egymáshoz közeli szakmai irányok között.6 

Az egyes professziók konkrét történeti fejlődésmenetét kutató írások, történész-
munkák7 fényében, különösen a nem angolszász kontextust kutató írásokban (ame-
lyek időben inkább az 1970-80-as évekre tehetők), jól látható a modell mesterkéltsé-
ge, az ok-okozati láncolatok meglehetősen szabad alkalmazása, ill. elmosódottsága. 

A konkrét tér-időspeci kus professziótörténeti megközelítések nem bizonyítják 
az egymásra következés merev sorrendjét, s a modell által szükségesnek vélt fázisok 
mindegyikének jelenlétét. 

Némely szakma mindegyik szakasz sajátosságát birtokolja, mégsem érte el az el-
ismert professzió rangját. (Goode, 1969, 268.p.)8 

Az általános modellek kritizálhatók több szempontból is. Az individuális törté-
netiségek más és más ok-okozati láncokba fűzhetők, az unilinearitás tételezése 
 kció, különösen egyetemes fejlődési szükségszerűségként előadva. Az adott törté-
neti kontextusok eltérőek. 

Azaz kritikailag kezelve a strukturalista-funkcionalista nézőpont által kikristá-
lyosított követelményeket, állítható, hogy leginkább deduktív konstrukciókról van 
szó, amelyek a professziók szakmai ideológiájának részét képezik; funkciójuk: önle-
gitimáló, a tradicionális autoritást élvező szakmai pályák hatalmi pozícióját védik az 
újonnan feltörekvő szakmákkal szemben. (Austin, 1983.) De az is tény, hogy az 
univerzalitás igényéről lemondva, nagyon sok részelem, sok karakterjegy ténylege-
sen meglévő sajátossága a megfelelő kontextusoknak, csupán a professzió univerzá-
lis szabályszerűségei szintjén mondott csődöt ez a közelítés. 

Az ún. félprofessziók 
Ez a koncepció a professzió ideáltipikus modelljének lineáris változatához kapcso-
lódik, hisz a lényeginek tartott attribútumokat mérőeszközül használva elkülöníti 
azokat a szakmákat, amelyek célul tűzték ki az „igazi” professzióvá válást, de még 
nem építették ki mélyen magukban a megfelelő jegyeket, még nem feleltek meg 
tökéletesen a normatív követelményeknek, s így még csak aspirálnak az elismert 
professzió státusára. 

                                                        
6 Burrage (1990) tesz említést James Brundage (1987) kéziratáról (The Professionalization of Canon 

Lawyers in the Thirteenth Century), amelyben kimutatja, hogy a 14.század végén a kánonjogászok 
jogi fraternitásokat, céhszerű szerveződést hoztak létre, s elkezdték szigorítani a tagjaik közé belé-
pést, szakmai eljárások és ügymenetek rendszerét dolgozták ki. Mint a történeti forrásokból kiderült, 
először az egyház kívánta a kánonjogászok szabadságát korlátozni, megfelelő képzést és viselkedési 
előírásokat írni számukra, hisz jó minőségű szakértői tanácsokra volt szüksége. A kívülről érkező 
szabályozás, követelményállítás váltotta ki a kánonjogászok saját szerveződését. 

7 Bloom eld (1976), Gawalt (1979), Starr (1982), Rothstein (1972), Berlant, Noel and Jose Parry. 
8 Több száz sikertelennek tartott aspirációs stratégiából ironikusan kiemeli pl. a disznótenyésztők egye-

sületének etikai kódexét, ami valószínűsíthetően kulturált interakciókat eredményezett a tagok kö-
zött, de a társadalmi térben megnövekedett hatalom, presztízs nem lett belőle. A professzió tranzak-
cióinak elemzése bizonyítja a fenti modell érvénytelenségét. 



Kleisz Teréz 

34 

Már Carr-Saunders-nél is megjelent ez a felfogás, de maga a félprofesszió kate-
góriája Etzioni (1969) tanulmánykötete révén vált közkeletűvé a professzió-
diskurzusban. Pszeudoprofesszió, s alprofesszió elnevezésekkel is illették ezt a kate-
góriát, de ezeket pejoratívnak érezve találtak rá – jobb híján – az ún. semi-
profession-kategóriára. Egyesek a „servicing profession” kifejezést javasolták, de ez 
elutasítódott, mondván minden professzió szolgál, szolgáltat. Mások a „caring 
profession” kategóriával is előálltak, a segítő humán szakmákat értve alatta. 

A félprofessziók leírása az attribútum-listás modellhez igazodik, az egyes voná-
sok gyengébb változataiból építkeznek. 

A jegyek: 
• rövidebb (5 évnél rövidebb) szakmai képzés; 
• csekélyebb súlyú specializált tudás és készségtár (inkább a tudás kommuniká-

lására mint alkalmazására, s teremtésére fektetnek hangsúlyt); 
• gyengébb a szakmai autonómia, a szakmai autoritás ütközik a külső társadal-

mi kontroll erejével, a szakma teljesítményét részletes ellenőrzésnek vetik 
alá; 

• a társadalmi legitimitása a szakmának gyenge alapokon áll; 
• inkonzisztens, homályos erkölcsi kódex; 
• kevésbé kapcsolódik a szakmai terület a kitüntetett társadalmi kommunikáció 

szférájához (az élet és a halál kérdései, privát szférába behatolás). 
 

A megnevezett félprofessziók: ápolónő, szociális munkás, könyvtáros, tanár, 
tőzsdeügynök, gyógyszerész. 

Etzioniék a félprofessziókat mind újabb alakulásúnak, rövid történetűnek látják, 
s kiemelik azt a sajátosságukat, hogy sohasem voltak szabad értelmiségi pályák, 
kiformálódásukkor mindjárt nagyobb szervezetekhez kapcsolódtak, alkalmazotti 
státusokban. Ez a helyzet kettős felelősségrendszert működtet e pályáknál: a kliens-
hez vagy a munkáltatóhoz igazodás, professzióhoz vagy a bürokratikus szervezethez 
lojálisnak lenni ambivalenciáját. A szervezeti hatalmi viszonyokba illeszkedés konf-
liktusba kerül, ill. kerülhet a tiszta szakmaisággal. Etzioni felfogása szerint a kettő 
egymással inkompatibilis. 

Etzioni e ponton könnyen kritizálható, hisz a történeti, bevett professziók közül 
a papság, vagy az egyetemi tanárok mindig is szervezetekhez kapcsolódóan működ-
tek, s nem szabad professzióként. Kétségkívül saját szakmabeliekkel társulva tették 
ezt, hol erősebb, hol lazább hierarchikus kötelékekben. Azaz, a döntő elem másutt 
rejlik, nem a szervezeti státus és a szabad professzió ellentétében, hanem abban a 
tényezőben, hogy ki kontrollálja a szakember munkáját, kollegiális kontroll van-e, 
vagy a szakmán kívüli aktorok birtokolják-e ezt a jogot. A félprofessziót koncep-
tualizáló szerzők erre a szempontra nem fogékonyak, s el sem tudják képzelni, hogy 
nagy szervezetekben, nem szakmabeli irányítás alatt is jelentősen tud nőni a profesz-
szionális szakemberek alkupozíciója, s diszkrecionális joga, ha olyan szolgáltatáso-
kat tudnak nyújtani a szervezet számára, amelyre szűkös a kínálat a piacon, de nagy 
a kereslet. 

A félprofessziós irány szerint a tudás individuális alkalmazást, individuális szin-
ten megnyilatkozó kreativitást, individuális döntések meghozatalát jelenti, s ez töké-
letesen szemben áll a szervezeti bürokratikus racionalitással, a hierarchikus koordi-
nációval, megtetézve azzal, ha a szervezeti vezetés funkcióit nem szakmabeli, azaz 
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nem ugyanolyan szakmai végzettségű látja el. Egy professzió számára adekvát szer-
vezeti forma három alakot ölthet nézőpontjuk szerint: 

• szakmabeliek veszik át a szervezeti menedzsment funkcióit is (pl. egyetemek, 
kutatóintézetek, kórházak), 

• önálló szakmai szolgáltató szervezetként való működés, ahol a professzió 
gyakorlói a megfelelő technikai, infrastrukturális, ill. segédszemélyzet birto-
kában teljesítik a megrendeléseket, de a megrendelő szervezetnek nem alkal-
mazottjai, 

• más célokat (nem szakmai célokat) szolgáló szervezetben dolgozó professzio-
nális szakemberek egy-egy meghatározott részleget, osztályt képeznek vi-
szonylagos függetlenségüket garantálva. 

 

Az „igazi professzió – a félprofesszió” diskurzus-fogékonysága az ideáltipikus 
modellekre igen nagy. A szakmai közösség köztestület jellegű működésének alapve-
tő jegyeként írják le, hogy formálisan egyenjogú szakemberek kommunikációs fó-
ruma, amely a közösen osztott etikai felfogásmód alapján hoz megalapozott, kon-
szenzusorientált döntéseket. A légkör facilitáló, s nem az individuális autoritások 
megnyilatkozásaival írható le. A tudásalkalmazás és fejlesztés során létrejött pro-
duktumok kritikai felülvizsgálata, a belső szakmai nyilvánosság előtti nyilvános 
bemutatás szempontjai érvényesülnek. 

A professzió szervezeti keretei közül azok az igaziak, ahol a bürokrácia közbeik-
tatása nélkül zajlik a szakember-kliens találkozó, vagy ha a szervezet nagysága 
megkívánja a menedzsment szerepeinek kiterjesztését, akkor ez a szerep a külső 
relációkra, közvetítésre szorítkozik, s nem fenyegeti a professzió autonómiáját. 

A félprofessziók esetében ez a követelmény nem teljesül, a professzionalitás alá-
rendelődik a menedzsmentnek. (Waters, 1989) 

A szervezeti aspektus mellett komoly szerepet visz a diskurzusban a nemek 
problematikája. Etzioni expliciten kifejezi, hogy az igazi professziók mind 
fér professziók, s a félprofessziók megítélésében szerepet játszik, hogy döntően 
nők dolgoznak bennük. A feminista szakirodalom egyáltalán nem gondolja ezt ter-
mészetből fakadó szükségszerűségnek, ők a tradicionális fér pályák társadalmilag 
kirekesztő magatartását, szelektív gyakorlatát tematizálják inkább. Az otthon, a 
háztartás szférájában „természetesnek” tartott női tevékenységek kikerülvén a köz 
porondjára, megkezdik a professzionalizáció munkáját, de az eredendő alávetettség 
megőrződik, s transzformálódik a félprofesszió-státusban. A „caring professions”- 
kategória meg is jeleníti ezt a női gondozó, segítő, ápoló szerepet. 

Etzioni meglepő leegyszerűsítéseket tesz, amikor arról értekezik, hogy a nők ál-
talában jobban elviselik az adminisztratív szabályozást, behódolóbb természetűnek 
bizonyulnak a szervezeti kontextusokban. Költői kérdésként fogalmazza meg, hogy 
vajon a félprofesszionális intézmények a női munkavállalók nagy arányától lettek 
olyanokká, amilyenek, avagy a szervezeti követelmények generálták a női munkaerő 
toborzását. Minden különösebb elmélyülés nélkül lezárja a problémát a kölcsönös 
egymásra hatás posztulációjával.9 

                                                        
9 Parry and Parry (1976) az orvosi professzió társadalmi emelkedése kapcsán kifejtik, hogy a nők been-

gedése a professzióba státuscsökkentő, mert alacsonyabb társadalmi értékelésük átsugárzik, intellek-
tuális készségeik vitatottak, a feminin lágyság, kedvesség nem tesz jót a piaci verseny követelménye-
inek, s az orvosi pályával együttjáró egyes szituációk nem ildomosak a női lélek számára. 
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A félprofessziók mibenlétét megvilágító tanulmány a végén előáll egy újfajta 
klasszi kációs rendszerrel. Etzioni úgy gondolja, hogy az állandó komparatív szem-
lélet fokozza a félprofessziók önismeretét, önmaguk reflexív elemzését, s e tudatos-
ság elvezethetne annak kimondásához is, hogy ténylegesen nem érdemlik meg az 
igazi professziók által kivívott státust, nem kvali kálták magukat a mércék tekinte-
tében, s a professzionalizálódási ambíciójuk mögött nincs más, mint hogy nem kí-
vánnak szakképzetlen alkalmazottak lenni, többnek értékelik magukat a fehérgallé-
rosok alacsony rangú csoportjainál (titkárnőknél, kereskedelmi eladóknál, stb.). Ha a 
klasszi kációs rendszer ténylegesen csak két elemű, logikus stratégia a professzió-
státus megcélzása, legalábbis a szakmai kör elitje számára, akik a határon érzik már 
magukat. A helyes stratégia az lenne, ha a hármas tagolású osztályozási rendszer 
polgárjogot nyerne, s a félprofessziók stabilan elfoglalnák a középső helyet, s oda 
kerülnének, ahova valójában kerülniük kell. A munkamegosztási rendszer differen-
ciálódási szintje nő, s szükségszerűen artikulálódnak új terek a foglalkozási osztály-
rendszerben. 

A társadalompolitikai célok tartományába tartoznak azok az egyébként támoga-
tandó elgondolások, hogy mérséklődjenek a presztízskülönbségek, s a nyomukban 
járó társadalmi előnyök – szűrhető le a kötetből. 

Goode (1968), a félprofesszió-diskurzus másik jelentős résztvevője számára 
egyértelmű, hogy a presztízs, a hatalom, a jövedelmek piacán eltérően mozognak a 
szakmák, versengés van köztük. A szűk értelemben vett „professzió” két centrális 
elemen építkezik az ő felfogása szerint: 

 

• a rendszerezett absztrakt tudás adja a kognitív alapot, e tudásnak olyannak 
kell lennie, amelyet problémamegoldásra alkalmasnak gondolnak az emberek, 
s amelynek nyomán elfogadják, hogy e tudással bírók kezébe kerüljön a meg-
oldások keresése, gondozása. E tudás némileg miszti kálódik is a laikusok 
szemében, hisz mennyiségét, megszerzését és megújítását különlegesen ne-
héznek, bonyolultnak gondolják; 

• s a másik alaptényező: a szolgálatetika, az elkötelezett szakmai magatartás, 
amely egyrészt a kliens érdekeit tartja szem előtt, másrészt önzetlenséget is 
igényel a szakma gyakorlójától. (Pl. katonatisztnek lenni azt is jelenti, hogy 
készen kell állni feláldozni az életet, ügyvédként népszerűtlen bűnözőket kell 
tudni védeni, önzetlenség kell ahhoz is, ahogy a  atal kollégákat jövendő 
versenytársaikat kinevelik az idősebbek.) A szolgálatetika, az altruista hiva-
tásgyakorlás transzformálódik magas társadalmi jutalmakra, vagy ennek hiá-
nya büntetésekre. (Goode, 1968, 277.p.) 

 

A fenti két lényegi sajátosságot  gyelembe véve nem állítható, hogy a modern 
társadalom intenzíven professzionalizálódna, de azért vannak sikert elérő foglalko-
zások is. A fogorvosi szakmát, a könyvvizsgálókat, a klinikai pszichológusokat, az 
elektronikai mérnököket nevezi meg példaként. A szociális munkás, a házassági 
tanácsadó, a várostervező, a tanár, a nonpro t menedzser, az iskolai tanfelügyelő, a 
könyvtáros a félprofessziók körébe tartozó foglalkozásként neveződik meg a szö-

                                                                                                                                         
Witz (1982, 60.p.) a nőket szokásosan lebecsülő tételek között sorolja fel azt az állítást, hogy a nőkben 

nincs ambíció a szakmai karrierre, nem motiváltak intellektuális magaslatok elérésére, képtelenek a 
hatalommal élni a fér ak felett, ha olyan pozícióba kerülnek, amelyik ezt megkívánná, mert elfogad-
ják a fér ak felsőbbrendűségét, továbbá alkalmatlanok a team-munkára, mert az esetleges viták so-
rán túlzott érzelmi reakcióikat mutatnak, nem tudnak személytelen viszonyokban működni. 
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vegben, főként a kognitív tudásalap hiányossága vagy csekélysége okán, s az admi-
nisztratív jellegű feladatkörök többlete miatt. 

Goode egyike azoknak, akik hangsúlyt fektetnek a magasfokú kognitív tudás 
ezoterikusságára is, a „varázstól való nem teljes megfosztásra” is. Jamous és 
Pelloille (1970) I/T factornak (azaz indeterminacy/technical knowledge) nevezik a 
professzió tudásának azt a kettősségét, hogy a racionális, lehatárolt, sztender-
dizálható tudáselemek mindig társulnak egy előre nem meghatározható, kiszámítha-
tatlan tudáselemmel, amely a csodavárás, s tiszteletadás gesztusát erősíti a kliensekben. 

Goode kijelenti, hogy bizonyos félprofessziók sohasem lesznek olyanok, mint az 
igazi hivatások az alábbi sajátosságok tekintetében: 

 

• csoportkohézió, s bizonyos tagsági homogenitás, 
• a szolgálatetikának megfelelő egész életen átívelő hivatásgyakorlással jelle-

mezhetők magas aránya, 
• az autonóm kontroll foka, amely kifejezi a szakma iránti társadalmi bizalmat, 

amely elsődlegesen abból fakad, hogy mennyire tud a szakmai inkompetencia 
kárt okozni, milyen veszélyességi fokot jelent a kliens számára, milyen ki-
szolgáltatottságot. 

A professziók mandátumot szereznek a kliens személyes szférájába behatolásra, 
testük és lelkük titkainak kifürkészésére, s ezért kell hozzá társadalmi bizalom, 
amely elismeri autoritásnak az adott viszonylatban a hivatásvégzőt. Ez megkerülhe-
tetlen jegye a professzióknak, s ennek híján vannak az új aspiránsok. 

Új szakmák kiformálódásának több kiindulópontja lehet: 
• új szakmai készségtár kicsiholódása, pl. városépítész; 
• egy már létező professzió terrénumának marginális területét saját központi te-

rületté tenni (pl. pszichiátria); 
• bizonyos technológiai vívmányok, új technikai eszközök használatára épített 

szakmák (lézermérnök). 

A hatalom-diskurzus 
A professzió ideáltipikus modelljének a kritikája 
A professzionalizáció projektje: a kontroll megszerzése 
Az 1970-es években a professziódiskurzus alaphangja megváltozik: a kritikai han-
gok erősödnek fel. Elmondható a professziókat konceptualizáló új irányra, hogy 
szinte inverze az előzőnek. 

Johnson (1972) az attribútum-listás funkcionalista modellek kritikájából indul 
ki, s azt a tézisét bizonyítja, hogy nem az általános közjó szolgálódik a professziók 
esetében, hanem szűkebb szakmai csoportok érdeke, amelyek szimbolikus erőszak 
útján ráerőltetik saját fogalmi rendszereiket, osztályozási sémáikat az emberekre, 
ezekben de niálják a klienssé váló egyének problémáit, s meghatározzák – szintén 
saját terminusaikban – a megoldás útjait, módjait. 

Jeffrey Berlant (1971) az etikai kódexek összehasonlító vizsgálatából jutott arra 
a következtetésre, hogy nem az altruizmus testesül meg bennük mint a szakmát 
mozgató erő, nem tekinthetők másnak, mint pőre gazdasági célokhoz vezető, 
monopolizációt eredményező eszközöknek. 

Az új hatalom-diskurzus a korábbi professzió-értékeléseket, amelyekben a pro-
fessziók a társadalom számára funkcionálisnak, pozitív értékeket hordozónak tűntek 
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egyszerűen ideológiai konstrukciónak bélyegezte, amelyről ideje már lehántani az 
elfedés maszkjait, s bemutatni valódi minéműségüket. 

Az esszencialista, természetesnek tartott sajátosságok és funkciók tematizációját 
felváltja a hatalom, uralom, dominancia, monopolizálás relációinak az elemzése. 

A funkcionalizmus pozitív értékelését felváltó szakasz három értelemben hoz 
újat: 

• A fókusz kinyílik a professziók és a szélesebb társadalmi közeg viszonylatai-
nak elemzésére. A professzió kialakulásának, s fennmaradásának társadalmi 
mechanizmusai, interakciók és aktorok, sajátos intézmények, amelyben a pro-
fesszió művelődik, egyes meghatározott társadalmi közegek elemzése kerül a 
szakmai érdeklődés középpontjába. Az új koncepcionális keret kitüntetetten 
kutatja a hatalom és a tudás összefüggésrendszerét, a társadalmi exkluzivitás 
kiformálódását. 

• A professzionalizáció lesz a kulcskategória, azaz a folyamatelvűség látószöge 
lesz uralkodó, s e folyamat lényegének a szakmai csoportok érdekérvényesítő 
törekvését látják, azokat a stratégiákat, amelyekkel sikeresen monopolizálják 
erőforrásaikat, piaci kontrollt képesek gyakorolni, s amelyek különféle privi-
légiumokat eredményeznek. A professzióra mint egy-egy társadalmi csoport 
önérdekének szolgálatára  gyelnek, a „kollektív mobilitás eszközének” lát-
tatják. (Larson, 1977) 

• A „professzionalizáció projektjének” átvilágítása felszínre hozza azt is, hogy 
a professziók kollektív képzeteinek formálódása a kialakulástörténet bizonyos 
tényszerű elemeinek láncolatából ideológiai konstrukcióként működik, s 
pajzsként szolgál az újonnan feltörekvő professzióaspiránsokkal szemben, 
hisz a felkínált utánzandó minták követése nem eredményezi a dominancia vi-
szonylatok megváltozását. 

 

Ezt a dimenziót emeli ki a Brunel Institute of Organisation and Social Studies 
de níciója is: „A professziók egyszerűen azon foglalkozási csoportokat jelölik, akik 
vagy szerencsések, vagy okosak voltak abban, hogy olyan helyzetbe hozzák magu-
kat, amely hatalmat, s magas státust biztosított nekik”. (idézi Barclay, 1982, 178.p.) 

A dominancia-hatalom kérdéseit feszegető felfogás legnagyobb hatású szerzői 
az amerikai Eliot Freidson (1970, 1986, 1994) és Magali Sarfatti Larson (1977), 
valamint az angol Terence Johnson (1972). 

A 60-as években előfutárként értékelhetjük Everett C. Hughes (1963) szocioló-
gust is, aki a chicagó-i szociológiai iskola nyomdokain már megfogalmazza az új 
optikát. Nem az a valódi kérdés, mondta, hogy miben állnak a professzió sajátossá-
gai, hanem az, milyen körülmények késztetnek egy szakmát arra, hogy professzióvá 
változtassa magát, s művelőit hivatásos szakemberré, s hogyan történik ez a folya-
mat. A helyes nézőpont szerinte, ha csak foglalkozásokat látunk, amelyek versenge-
nek a társadalmi térben a domináns pozíciókért, a magasabb társadalmi elismerése-
kért, s a velejáró privilégiumokért. 

Freidson 1970-ben jelenteti meg elemzését az orvosi professzióról, s ezzel nem 
áll egyedül, mert a professziók szociológiai elméleti kérdéseit boncolgatók a 80-as 
évekig az orvosi szakmai területet látták olyannak, amely kiváló elemzési terep. 

A tudás és a hatalom összefüggése tárgyában a tudásból transzformálódó domi-
nancia érdekli. Magát a sajátos szakmai kognitív tudást nem tartja elegendőnek a 
hatalom forrásaként. Elemzései az intézményesedés fontosságát jelzik a professziók 



A professziódiskurzus 

 39 

létrejöttében, s funkcionálásában. A kontroll intézményeként jön létre a foglalkozási 
közösség az azonos hivatást űzőkből. Élesen szembefordul azzal az állásponttal, 
hogy homogén egy szakmai közösség. A tudás karbantartására, a képzés feletti kont-
rollra, a rekrutáció szelektivitásának őrzésére, a szélesebb társadalmi környezettel 
szemben kivívott autonómiára úgy tud szert tenni egy professzió, állítja, ha plurális 
szerkezetű, ha többszintű. 

Három elkülönülő szakmai szerep alkotja a professziók struktúráját: 
• a professzió  menedzserszerepeit betöltő személyek, akik képesítésük szerint, 

vagy korábbi praxisuk szerint szakmabeliek, feladatuk az erőforrások alloká-
lása, a szabályok, sztenderdek megszabása, s betartatása, a szakember-kliens 
reláció szabadságfoka feletti dominancia szabályozása; 

• a professzió tudásbázisának kutatói, fejlesztői, közvetítői. Nincs beleszólásuk 
abba, hogy a gyakorló szakember mit tesz a munkahelyén; 

• a gyakorló szakemberek, a konkrét praxisban általában kevés hatást gyako-
rolnak a szélesebb társadalmi környezetre, képességük csekély a tekintetben, 
hogy a klienspopuláció új igényeit saját kategóriarendszerükkel interpretálják. 

 

A szakmai kontrollt gyakorolni tudás képessége a fenti három szegmens elitjé-
nek kezében van, interakciójukból fakad a professzió hatalma. A professziók úgy 
működnek, hogy autonómiát küzdenek ki maguknak, önmagukat fogadtatják el auto-
ritásnak, s ily módon alárendelt viszonylatra késztetik a klienseiket. 

Freidson rávilágít arra, hogy az adott dominancia-mintázat nem végleges, a kli-
ensek nem teljesen kiszolgáltatottak, ill. bizonyos klienskörök nem annyira kiszol-
gáltatottak. A társadalom rétegződési rendszerében domináns pozícióval bírók ma-
gukhoz vonhatják saját problémáik, igényeik megfogalmazását, explicit módon 
kérnek bizonyos szolgáltatásokat, elvárják, hogy ténylegesen szolgálja őket az adott 
szakember. Különösen olyan professzióknál  gyelhető meg a professzió relatív 
dominanciájának csökkenése, amely erősen tőkefüggő. Azaz a szakember-kliens 
viszonylat is függő változó. Függ attól, hogy izolált-e a kliens, individuálisan vagy 
csoportos érdekvédelem keretében lép-e fel, s függ attól, ha a közvélemény áramla-
tai erősíttetnek fel médiahatások nyomán, azaz a civil társadalom alakzatai fejtenek 
ki nyomást a relációra. 

A brit Johnson e problémára egy hármas tipológiát szerkeszt, s történeti modell-
ként is értelmezi a típusokat: 

• Kollegiális, azaz szaktestületi kontroll 
Lényege, hogy a szakember, az alkotó uralja a kliens igényeinek 
de niálását, s van módja meghatározni a szolgáltatás mikéntjét. E modell 
jellemzi a céhek, s az ipari kapitalizmusban a professziók működését. 

• Mecenatúra-modell, patrónus-kontroll 
Ez az a típus, amikor a kliens uralja a folyamatot, képes arra, hogy igényeit 
kifejezze, s a kívánt szolgáltatások alakváltozatait is megszabja. Történeti-
leg ilyen az arisztokraták mecenatúrája, ilyen a modern korporatív patrónus-
ság, s a fogyasztói érdekközösségi mozgalmak is e kontrollra törekednek. 

• Mediatív kontroll 
Itt valamely közvetítő ágens uralja az egyezkedés folyamatát, s válik a kont-
roll döntő elemévé. A középkori egyház látott el ilyen szerepet Johnson sze-
rint, s a modernitásban e szerepben találjuk az államot, ill. a tőkés üzemi 
formát. (Johnson, 1972, 45–46.p.) 
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A kontroll, a dominancia relációk szempontjából dolgozza ki elemzési keretét a 
professzionalizálódási folyamatokra a sokat hivatkozott amerikai szerző, Larson. 

Larson egyike azoknak10, akik a professzionalizáció stratégiáit weberi alapokra 
támaszkodva közelítik meg. Max Weber többdimenziós rétegződési elméletét alkal-
mazzák értelmezési keretül. A professzionalizáció projektje egyrészről a jövedelem-
szerzés esélyeinek maximalizását jelenti a piacon, egy meghatározott piaci kontroll 
megszerzésének folyamatát, másrészről a társadalmi presztízs kivívásának folyama-
taként is értelmezhető, amely a rendi rétegződés viszonyaiban való elhelyezkedés 
bázisa, s a két dimenzió kapcsolódása a hatalmi tagozódásban is előnyös helyet 
jelenthet.11 

Larson arra a folyamatra  gyel, ahogy egy szakmai csoport kollektív érdekei 
mentén monopolizálni képes a piac egy részterületét, s e módon kizárni képes más 
szereplőket onnan. A specializált tudáshoz vezető utakat is monopolizálja a foglal-
kozási csoport, s az önállósuló szakmai szférába belépés is a tudás intézményesen 
szentesített válfajaihoz kötött. A védettség, s a kontroll által generálódnak a materiá-
lis és szimbolikus jutalmak, s lehetséges maximalizálásuk. 

Keith MacDonald a monopolizáló professzionalizálódás projektjét megfogalma-
zók nézőpontját egy ábrával szemlélteti. (MacDonald, 1995, p.32.) 
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10 Jeffrey Berlant (1975), Parry and Parry (1976), Parkin (1979), Murphy (1988), Larkin (1983), Collins 

(1990), MacDonald (1995), Crompton (1987), With (1992). 
11 „ Míg az „osztályok” voltaképpeni hazája a „gazdasági rend”, a „rendek” pedig a „társadalmi rend-

ben”, vagyis a becsület elosztásának szférájában lelnek hazára – s innen kiindulva kölcsönösen befo-
lyásolják egymást, valamint a jogrendet, amely azután vissza is hat rájuk, addig a „pártoknak” elsőd-
legesen a „hatalom” szférája ad otthont. A pártok cselekvése társadalmi „hatalomra”, azaz valami-
lyen közösségi cselekvés befolyásolására irányul… A „pártjellegű közösségi cselekvés mindig 
tartalmazza a társulás elemét… a pártok ugyanis mindig tervszerűen törekedtek valamilyen célkitűzés 
megvalósítására ….ilyenkor arra törekednek, hogy bizonyos eszmei vagy anyagi célok érdekében 
megvalósítsanak valamilyen programot.” (Weber, 1996, 44.p.) 
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Jürgen Kocka (1990) elemzései kimutatják, hogy a művelt és gazdag középosz-
tályba való belépés, a megfelelő státus megszerzése, az ezzel együttjáró társadalmi 
kapcsolatok, kulturális gyakorlatok az orvosok és ügyvédek professzionalizációjára 
fontosabb hatást gyakorolt, mint a specializált, kognitív tudásbázis. 

A konceptualizációk kezdetben csak a társadalmi kizárás stratégiáit írták le, de a 
80-as évektől már a kooperációs stratégiákról is egyre többet lehet olvasni 
(Parkinnál, Murphynél, Selandernél), akik úgy látják, hogy a két stratégia kapcsoló-
dik: az újonnan formálódó szakmai-foglalkozási területek az együttműködés straté-
giáit választják mindaddig, míg meg nem erősödnek annyira, hogy demarkációs 
vonalat húznak maguk köré, elkülönítvén saját maguknak egy független területet, s 
ekkortól indul be a társadalmi kizárás gyakorlata. 

Frank Parkin (1979) neo-weberi szemléletű munkájában négy típusú társadalmi 
kizárási, ill. bekerülési stratégiát vázol fel, s amelyeket a professzionalizálódásra is 
adekvátnak tart. 

A domináns pozíciókban levők két stratégiát alkalmaznak: 
• Exkluzív kizárás, a társadalmi rétegződés vertikális hierarchiájában, amely a 

privilegizált helyzet fenntartását, védését szándékolja, eszerint építi ki a belső 
és külső szabályozási technikáit, az esélyek monopolizálását. 

• A másik stratégia a demarkációs vonalak húzásával elért horizontális elkülö-
nülés más professzióktól, s az előnyt generáló territóriumok fenntartása. 
(Larkin, 1983, 17.p.) ezt nevezi „foglalkozási imperializmusnak”. 

Az alávetett professziók által alkalmazható stratégiák: 
• a meglévő struktúrákba való beépülés, integrálódás, kollektív érdekcsoport-

ként működve, harcolva (pl. az egyenlőbb esélyek politikájához igazodva lét-
számarányos kvóták követelése), néha a meglévő struktúrák átalakulására is 
sor kerül), 

• az ún. duális kizárás stratégiája, amikor az esélyeket kihasználó, a bekerülést 
aspiráló csoportok felfelé beveszik a falakat, de ők is alkalmazzák a társadal-
mi kizárás gyakorlatát a velük hasonló helyzetű, vagy még alárendeltebb cso-
portokkal szemben. Itt általában nemi, etnikai, faji szempontok szerinti kizá-
rási gyakorlatok húzódnak. 

A stratégiákat egyszerre alkalmazzák a hatalmi mezőben, azaz egymásra feszü-
lések, oppozíciós dinamikák terében zajlik a versengés. 

Ezt a szemléletet veszi át Andrew Abbott (1988), mikor a professziók rendszerét 
elemezve a szakmai csoportok közötti versengés tényét tartja döntőnek, s az állandó 
vitát, küzdelmet a határvonalak kijelöléséről, ill. a vindikált szakmai területek határ-
vonalainak meghúzásáról. A territóriumokra való igénybejelentéseket a társadalmi 
politikai-jogi szabályozási szféra fogadja el, vagy utasítja vissza, s a döntés jelöli ki 
azokat a tevékenységmezőket, amelyekre kizárólagos jogot szerez a professzió. 
Abbott tehát azt javasolja e konfliktuselvű paradigmán belül, hogy a 
professzionalizáció történetei mindig a törvénykezés általi legitimizációért folyó 
küzdelmekkel írhatók le. 

Látható, az elemzések kerete lassan kiterjed az állam szerepének felfedezésére a 
professzionalizációs folyamatokban. Az állami erősebb, ill. gyengébb szerep más 
professzionalizációs modelleket eredményez, erre különösen a nemzeti kontextusok 
és a professziók elemzése kapcsán derül fény. Pl. a francia professzionalizálódás 
nagyon erősen állami hatásoktól befolyásolt, az állami vezető pozíciók közvetlen 
kapcsolatban állnak az Ecole Normale Superior-típusú és rangú intézményekkel, 
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egyértelműen támogató az állami szabályozás, az állami megrendelések jutalmazóak, 
s minőségorientáltak, s persze, egyben hierarchizálóak is. 

Foucaultra csak a 90-es években írt angol és amerikai professzióirodalomban ta-
lálunk utalásokat, korábban nem, de a nála pompásan leírt kizárási technikák, nor-
mák, mércék állítása, a vizsga mint kitüntetett hatalmi konstrukció, a tudással szabá-
lyozó tevékenység mint hatalmi technika, ill. mint a hatalom megnyilvánulása –
gondolatok az angolszász konfliktuselvű-hatalomorientált professzió-paradigmában 
is megfogalmazódnak, de más terminológiában. 

A professzionalizációban társadalmi bezárást/kirekesztést, dominanciára törek-
vést tematizáló irány négy elágazást mutat a továbbiakban: 

• Fontos lesz a professzió társadalmi hatásrendszerének a vizsgálata, annak a 
szempontnak a talaján, hogy a professzionális közösség mint kollektív csoport 
mennyire akcióképes, miként tudja befolyásolni a társadalompolitikai prog-
ramokat, mobilizálható-e. A professzió hatalma, dominanciája tehát különbö-
ző színtereken elemződik: a professzión belüli hatalmi relációk, a piacon él-
vezett kontroll, az elért társadalmi státus szimbolikus uralma, ill. a közpoliti-
kák formálódására kifejtett hatás, dominancia. 

• A professziók, s művelőik elhelyezése a társadalmi osztály- és rétegződésel-
méletekben, a kapcsolódások kimutatása. Ez az optika utat nyit neo-marxi 
osztályelemzéseknek (pl. E. O.Wright (1989), Miliband (1989), Abercrombie 
and Urry (1983), Ehrenreich és Ehrenreich (1977), Alvin Gouldner (1979), 
Szelényi (1990), ill. egyéb rétegződéselméleteknek). 

• A nemek, a fajok, az etnikai hovatartozás szerepét is vizsgálják a társadalmi 
osztályanalízisekben, vagy azokkal szemben teoretizálva. 

• A kritikai közelítés felerősödése egészen a professziót, a professzionalizmust, 
a professzionalizációs stratégiát elutasító nézetekig. 

 

A politikai szabadság megteremtése mozgatja a mérsékeltebb, reform-típusú 
megközelítést, amely a professziók működését, s a fentebb leírt monopolizálni akaró 
stratégiákat korrekcióra utalja, megreformálni kívánja, mert elégedetlen a professzi-
ók diszfunkcionális teljesítésével. Szerencsés lenne, ha a professziók realizálnák 
azokat az erényeket, amelyeket sajátjaiknak tudnak. 

A javaslatok egy része erős állami szerepvállalásra ösztönöz, amely a klienspo-
puláció mozgalmaival összefogva képes redukálni a túlzott szakmai autonómiát. 

Ezzel a felfogással szemben az a nézet is megfogalmazódik, hogy éppen az ál-
lami befolyásoktól megtisztított szakmai autonómia-növekedés lenne jótékony hatású. 

A professzión belüli önreflexió is felszínre hozta az erények hiányával való 
szembesülést, a meghirdetett elvek és a praxis ellentétét. 

A professzionalizmus radikális kritikája 
A radikális kritikai irány az egész professzionalizmust kárhoztatja annak bázisán, 
hogy kisajátítja a kliensek saját élete feletti uralásának képességét, dependenssé 
szocializálja a polgárokat, a szakértők, a szakértelmet működtető intézmények abban 
jeleskednek, hogy az embereket megfosztják saját problémáik önálló megoldásától, 
saját erőforrásaik kifejlesztésétől, s önmagukat állítják be „megoldásnak”. (Illich, 
McKnight, Zola, Caplan, Shaiken (1977)). A dominanciára szert tett professziók az 
emberi szükségletek feletti tökéletes kontrollra törnek, s arra használják az államot, 
hogy az teremtse meg a működési feltételeket az önjelölt, ön-felkent kompetenciá-
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jukhoz, s garantálja kizárólagosságukat a kötelezővé tett szolgáltatások ellátására. A 
professziók feljogosítva érzik magukat arra, hogy tolmácsolják, kijelöljék, megvéd-
jék a teljes körű népesség igényeit, s azonnal ki is szolgálják azt. A participatív 
demokráciára leselkedő egyik legnagyobb veszély a professzionalizmusban rejlik, s 
az állandó „igényekre”, azok új osztályaira való hivatkozásban, ill. az igények fo-
lyamatos gerjesztésében. (Illich, 1977, 22–23.p.) 

A XX. század az igények növekedésének százada, a fogyasztói igények folyama-
tosan terebélyesednek, s „multidiszciplináris problémák” alakjában várnak arra, 
hogy a specialisták megoldják őket. Pl. már a kisgyerekeket lerohanják az óvodában 
a logopédusok, gyermekpszichológusok, testnevelők, szociális munkások, gyermek-
orvosok, óvónők, allergológusok, s ez a későbbi életszakaszokban csak fokozódik. 
Az aktív cselekvő állampolgáriság szisztematikus szétzúzása zajlik. (Illich, 1977. 
26.p.) A „self-help”- mozgalom is arról szól, hogy a laikusokat kell profesz-
szionalizálni a szakértők segítségével. 

Illich negatív helyzetképét csak az árnyalja, hogy látja a csíráit annak, hogy a 
poszt-professzionális ethosz is megjelent a színen életformákba ágyazottan, az új 
társadalmi mozgalmakban, s talán az elégedetlenség képes lesz majd politizálódni. 

A 80-90-es években kibontakozó új társadalmi mozgalmak (új feminizmus, öko-
lógiai mozgalom, szubkultúrák, fegyverkezés elleni békemozgalmak világa) a 
Touraine-féle „önszerveződő társadalmi paradigmán” belül nyernek értelmet, s az 
aktív civil társadalom törekvéseit jelzi, hogy fokozatosan visszavegye az élet kerete-
inek uralását az intézményes szféráktól. Kritikai, tiltakozó, szembeszegülő mozgal-
mak ezek, amelyek azt vallják, hogy nem elég az állampolgári tagság egyre bővülő 
jogaival rendelkezni (Marshall „citizenship”-koncepciója), hanem a praxisban reali-
zálni is kell ezeket, meg is kell élni a társadalom diszkurzív akarat- és véleménykép-
zési folyamataiban a társadalom kreálását, konstruálását, a normák és értékek meg-
vitatását, kicsiholását. 

Az ún. deprofesszionalizációs diskurzus. A proletarianizáció 
E felfogás érvkészlete a kliensek új típusú reagálására, a szakember-kliens viszony-
latok átalakulására  gyel, s észrevételezi a szakemberek tekintélyének erodálását. 

Annak tulajdonítják a presztízs csökkenését, hogy egyre iskolázottabbak a klien-
sek, s a technológiai újítások az információkhoz való hozzáférhetőséget jelentősen 
megnövelték, így a tudásmonopólium sok helyütt felszakadozik. Terjed a „Csináld 
magad!”-mozgalom is. A kliensek, fogyasztók érdekcsoportokat hoznak létre, s 
kollektíven lépnek fel, kampányokat folytatnak, redukálva a szakemberek autonómi-
áját. Összességében veszni látszik a társadalmi bizalom, amelyre épült a professziók 
autoritása. Szkepszis tapasztalható a szakemberek problémamegoldó képességét 
illetően. 

A felsőoktatás társadalmi szelektivitása is csökkent a 60-as évektől a társada-
lompolitikai változások hatására, s a nagy mennyiségű diplomás a munkaerőpiacon 
fokozta a versenyhelyzetet. 

A deprofesszionalizáción belül külön aldiskurzus az ún. proletarianizáció-tézis. 
Azon a háttéren született meg, hogy a felsőfokon kiképzett szakemberek egyre töb-
ben nagy szervezetekben dolgoznak, alkalmazotti minőségben, s e nagy szervezetek 
nem a szakmai szervezetek csoportjába tartoznak. Már a félprofesszió irányzat 
explikálta e bürokratikus szervezeti racionalitás és a professziólogika kiáltó ellenté-
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tét, s ezen a nyomvonalon halad a proletarianizációt felvetők érvelése is Haug 
(1973), Toren (1975), Oppenheimer (1973), Boreham (1983). 

Úgy látják, az egyéni specialista leszakad a professzió szakmai közössége által 
osztott jelentésuniverzumról, s jobban  zetett végrehajtó proletárrá válik, diszkreci-
onális jogkör, autonómia nélkül, s fokozatosan a menedzsment szabályozza tevé-
kenységüket. 

Három tendenciát értékelnek veszélyesnek: 
• A nagy szervezetek munkamegosztási struktúrája megmerevedni látszik, s a 

kevesebb szakértelmet igénylő feladatokat kiveszik a szakértők fennhatósága 
alól, s ezzel szűk specializációra késztetik a szakembereket, ami egyrészről 
eredményezhet minőségi javulást, de mindenképpen fokozza a menedzsment 
irányító-koordináló, ellenőrző, erőforrás-allokáló tevékenységét. 

• Egyre intenzívebbé válik a munka, azaz egyre több a megoldandó feladat 
(menedzsment által kiosztott, kiporciózott), amely szintén erős szinkroni-
zációt igényel, s megint a menedzsmentet erősíti. Kevés idő marad a tudás 
karbantartására, fejlesztésére. 

• A munkaműveletek, az alkalmazott tudások sztenderdizációja, szisztematizá-
lása megint eszköz a menedzsment számára, hogy milyen műveletet tud meg-
oldani olcsóbban, kevésbé képzettekkel.12 

 

Azaz a menedzserizmus néződik veszélyforrásnak a professziók számára már a 
70-es évektől, továbbá a piac. A gazdaságot működtető piaci logika szabadságának 
növekedése igényli a professziók elleni fellépést, szól az érvelés. A professzió mo-
nopolizál, s mint ilyen, sérti a piaci szabadságot, tehát felszámolandó. A kliens vá-
lasztási szabadsága előbbre való, mint a professziók exkluzivitáson alapuló autonó-
miája, mondja ez az okfejtés. A különféle szelekciós eljárások, intézményesen szen-
tesített kapuk (diplomák, fokozatok, minősítések, a belépést szabályozó 
jogosítványok) szintén korlátozzák a piac szabadságát, így vitatódik a megfelelő 
arányuk, szükségességük. A fogyasztói igényekre hivatkozó piaci logika és az ál-
lampolgár jogaira, érdekeire hivatkozó politikusi, szervezeti-menedzseri logika sok 
tekintetben összeér. 

A menedzserizmus 
A menedzserstratégia, az ún. menedzserizmus oppozícióban fejlődik ki a 
professzionalizációval, s a hatékonyság/nemhatékonyság mércéjét alkalmazva gya-
korol kritikát. A hatékonyság növelése érdekében van szükség a menedzseri kompe-
tenciákra, mondják.  

A menedzserizmus és a fogyasztó/állampolgár igényeinek jobb minőségű kielé-
gítésén munkálkodó politikuscsoport kétségkívül támadásként értelmezhető a pro-
fesszionalizmus autoritása ellen, a folyamatos vásárlói közvélemény-kutatások, ill. 
egyéb feedback-technikák a menedzserek kezében fegyverként működnek a szakem-
berek autonómiájának megnyirbálásához, s gyakran kerül alárendelt helyzetbe a 
szakmai megítélés a menedzsment legyünk költséghatékonyak, s alkalmazkodjunk a 
realitásokhoz!-elvéhez képest. Az új helyzet lényege, hogy a professziók azon ké-

                                                        
12 Larson (1980, 164.p.) említést tesz arról, hogy a költségvetési megszorítások arra kényszerítették 

Texas szociális szolgáltató intézményeit, hogy a „taylori” munkaszervezés elveit vessék be. A javas-
latot megszülő elme egy ipari mérnök volt. 
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pessége, hogy megkonstruálják saját fogalmi kategóriáikban a kliensek igényeit, 
problémáit, verseng a menedzsment prioritásaival. 

A menedzserizmus önmagát éppen a hagyományos bürokratikus kontrollt meg-
valósítókkal szemben fejleszti ki, mert szerintük a klasszikus szervezeti bürokratát a 
szervezet belső irányítása érdekli, a hatáskörök szerinti működés olajozottsága, míg 
a modern menedzserizmus az innovatív, a szervezet környezetére  gyelő, dinamikus 
vezetés funkcióját látja el. Az externális hatásokra való gyors reagálás a menedzs-
ment hatalmi igényének megalapozója lesz. Kulcsszavaik, kulcsmondataik: a vásár-
ló a fontos, a szolgáltatást igénybevevő a „király”, hatékonyság, minőség, minőség-
orientált változás, a változást megszeretni kell, kihívásokra reagálni, értéket a pén-
zemért!-elv (Value for Money), az ún. három E triádja: ef ciency, effectiveness, 
economy (azaz: hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság). 

A „minőség” hangoztatása érdekes elem a menedzsment érvkészletében, hisz ko-
rábban a professziók számítottak a minőség őreinek. 

A menedzserializmus megpróbálja racionalizálni, szabványosítani, műveletekre, 
adott kompetenciákra lebontani a szakemberi feladatköröket, s e folyamat megszer-
vezésében az integráló-koordináló szerepköröket, a reguláló hatóerőt, a stratégiai 
tervező funkciókat, s az erőforrások allokálását folyamatosan magához vonja, input-
output mércéket, minőségi sztenderdeket szab meg, mér, ellenőriz, felügyel, átlátha-
tóságot teremt, s természetesen magának dominanciát. A piaci befektetők és a politi-
kai mező által befolyásolt térben a menedzserek egyre inkább kulcspozícióba kerül-
nek, autonómiát harcolnak ki, hogy mikor, hol, milyen arányban kell leépíteni, át-
strukturálni, alvállalkozói szerződéseket kötni, bezárni, megszüntetni, elindítani 
projekteket, invesztálni, stb. A professziók „szolgálata” átminősül a fogyasztó szá-
mára felkínált „szolgáltatássá”, s a technikai tudás és kompetenciarendszer hangsú-
lyozódik az etikai elemekkel szemben. 

A menedzserek autonómiája nő, bizonyos értelemben a menedzserek 
professzionalizálódnak. 

A professzió logikája védelmében 
Eliot Freidson, aki a professziók témájában már három évtizede publikál, 
„Professionalism Reborn”, azaz a professzionalizmus újjászületése címmel adja 
közre régebbi és frissebb műveit a 90-es évtizedben, s a professzió logikájának vé-
delme mellett érvel. Úgy gondolja, folytatandó az a tradíció, amit Tawney, Carr-
Saunders, Marshall neve fémjelez (Freidson, 19945, 9.p.). 

Ez a tézis láthatóan visszakanyarodik a professziók pozitív értékeléséhez, 
amelynek megkérdőjelezéséből indított három évtizeddel korábban. 

Freidson a munka megszervezésének módozatait gondolja sarokkőnek, ez az a 
tét, ami körül folyik a játék, s lehet, hogy van szerencsésebb, mint az eddigi profesz-
szionális szerveződés, de a megvalósult formáció biztos, hogy nem a legrosszabb. A 
professzionalizmus megtestesíti valamennyire az odaadó, elkötelezett cselekvést, azt 
a munkafajtát, amit magáért a munkából fakadó örömért végzünk, úgy, hogy más 
számára is jótéteményt eredményez tevékenységünk. A professzió-típusú munka-
szervezési módozat, munkaerőpiaci részvétel mellett még két másik „logika” létezik: 

• a szabad piac által konstruált formák (kapitalista üzemhez tartozó formák), 
amelyeknek az értékét az elért haszon, jövedelem jelzi, 

• a legális-bürokratikus szervezeti modellben megvalósuló munkaszervezés (ál-
lami hivatalok-típusú formák), ahol az értéket a megbízhatóság, az elvárható 
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minőségi sztenderdek, a biztonság, a szervezeti lojalitás mutatja. (Freidson, 
1994, 172.p.) 

 

Az utóbbi kettő az externális kontroll mechanizmusaira, s az egyéni munkaválla-
lók versengésére épül, a professzionális szerveződés a belső autonómia relatív szint-
jén alapul, tagjai felhatalmazást kaptak olyan kontrollmechanizmusok kiépítésére, 
amellyel a korporáció a külső aktorokkal való versengést eliminálni tudja, a szakmai 
közösségen belüli versengést pedig belső szabályok útján mederben tartani 
(kvali kációs kritériumok, minimum díjazás rendszere, stb.). A kollégák szakmai 
elismerése, a munka minőségének belső megítélése, a megteremtett szimbolikus 
uralom, s jutalmai számítanak itt értéknek. A kontroll nagysága függ az állami jog-
szabályok adta tértől. 

Mindhárom munkaszerveződési modell ideológiaként is működik, mindegyik a 
saját logikáját ideálisnak tartja. 

A professzionális szakemberek autonómiája, ha egyes területeken csökkent is re-
latív súlyát tekintve, nem szűnt meg, nem erodálódott. Új tudásterületek hódítódtak 
meg, a laikusok által érzékelt „ezoterikusság” híján ezek sincsenek, a professziók 
adaptálódni tudtak az új erőtérhez. A problémák elemzése, diagnosztizálása, a meg-
ítélés művelete, a javaslatok és módozatok előírása nem lehetséges szakemberi auto-
nómia nélkül, ezeket lehetetlen kiváltani gépi eszközökkel, új technológiákkal, me-
nedzseri sztenderdizálással, algoritmusokkal. A munka körülményei, a munkaműve-
letek szintjén is maradt tere az autonóm döntésnek, ugyanúgy megmaradt a 
professziók befolyása a képzésre, tananyagra, rekrutációra sok esetben, különösen az 
állami- társadalompolitikai döntésekre közvetett hatásrendszeren keresztül. 
(Freidson, 1986) 

A laikus közönség tényleg műveltebb, az eszközrendszere is szélesebb, de ettől 
még nem lesz szakember. 

A társadalmi bizalom ténylegesen gyengült, de más foglalkozásokhoz képest ke-
vésbé a professziókban, inkább magában a posztmodern társadalomban lelhető fel az 
általános bizalomvesztés oka. 
Savage és munkatársai azzal az állítással is előjönnek, hogy nemhogy gyengülnek a 
professzionális szakemberek pozíciói, hanem inkább a tudástőkéjükhöz egy újabb 
tőkét tudtak csatolni, a Wright-féle „szervezeti tőkét”13, s együttesen igen erős pozí-
cióra tudnak szert tenni. Wallace úgy találta egy empirikus vizsgálatban, hogy a 
szakmai közösséghez való identitás sem sérül meg a szervezetekben való munkavál-
lalás során. (Wallace, 1995) 

De az is trend, hogy a minőségvédelem szempontjai erősödnek. Őrködhet ezen a 
szakma, kikényszeríthetik ezt a használók, azaz a piac, illetve a megrendelő-
 nanszírozó állam. A professzió teljesítményének megítélése, átvilágítása minden-
képpen a 90-es évek egyik fő tematizációja. 

                                                        
13 E. O. Wright megkülönbözteti, hogy milyen javak birtoklása mentén alakulnak ki kizsákmányoló 

jellegű társadalmi viszonylatok, s négy ilyen sajátos „tőkét” (assets) lát döntőnek: emberek munka-
erejének tulajdonlása (labor), a termelési eszközök tulajdonlása, a szervezeti erőforrások feletti ren-
delkezési kontroll (organization capital), s a tudásjavak (skills). Modern társadalomban az első nem 
legális, hisz minden ember egyenlő, nem lehet mások tulajdonában. (Wright,1989) 
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Posztprofesszionalizmus, posztmenedzserizmus 
A későmodern új középosztályi bricoleur-koncepció 
A 90-es évtized professziódiskurzusa úgy alakul, hogy a régebbi analitikai kereteket 
újraépítik, újraértékelik, radikálisan új paradigmával nem áll elő senki. De nagyon 
sok konkrét empirikus munka születik, a professziók történeti kialakulásával foglal-
kozó feldolgozások átlépik a nemzeti kereteket, sok a kontextus-speci kus közelí-
tés. 

Továbbra is erőteljes a professziókon kívüli társadalmi összefüggésrendszerekbe 
való ágyazása a professzionalitásnak, a professzionalizációnak. 

Felerősödik a munka megszervezésének módozataira  gyelés, a munka világá-
ban való elhelyezése a professzionális szerveződésnek, ill. ennek kapcsolódáspontjai 
a társadalmi rétegződéshez. 

A professzionalizáció és a menedzserizmus a társadalmi modernitás „projektjei”, 
szülöttjei, s a későmodern vagy posztmodern társadalmat megragadni akaró koncep-
tualizációk (pl. Beck „reflexív modernizáció”-ja), bemutatják a korábbi folyamatok 
átrajzolódását, a más módon való újraépülést. A munkaerőpiac, a munka világa is 
mutat példát arra, hogy a szakértők, specialisták új módon is szervezik stratégiáikat, 
másfajta tudások válnak értékessé, másfajta karriertervek is formálódnak, mint a 
professzionalizáció és a menedzserizmus által kidolgozottak. 

Martin „új középosztályi bricoleur”14 (fabrikátor) kategóriáját alkotja meg kife-
jezni akarván „egy másik tudásfajta – másik munkaerőpiaci elhelyezkedés – más 
identitás” hármasságán létrejövő új kapcsolatnak, új típusú konstellációnak. Nem 
osztályelemzést végez hagyományos termelési viszonyokra építetten, hanem optikája 
meghatározott cselekvőkre, s meghatározott cselekvéseikre irányul, arra, miként 
sikerül e társadalmi aktoroknak kivésni egy új mezőt, amelyben újfajta tudások 
határozódnak meg, s válnak elismertté, újfajta identitás-konstrukció bázisán. 

A bricoleur tudása bármely forrásból származhat, a legszélesebben vett társa-
dalmi tanulás eredményezi azt az egyéni tudás- és eszköztárat, amelynek birtokában 
bonyolult, komplex, előre nem látható problémák megoldására lehet vállalkozni. A 
kognitív tudáscsomagban található tudások keresztbe metszik a diszciplinatorikus 
határokat, valamint jelentős arányt képvisel a korábbi tapasztalatok reflexióján ala-
puló tudás, s készségek halmaza. Sajátos, egyénített jellegű tudáspoggyász ez, ami-
nek tengelyében a nem-sztenderdizáltság, a nem-sztenderdizálhatóság áll. 

Mind a privát szektorban, mind a közszolgáltai szférában nagy strukturális vál-
tozások zajlanak az évszázad végén. A tagolt, sok szintű áttétellel működő munka-
szervezeti egységek „laposabbá” váltak, a középszintű irányítási egységek kiestek. A 
globális piaci verseny és a jóléti társadalom redukciója a bizonytalanság új élmé-
nyét, s a karrierek egész életre szólóságának megtorpedózását jelenti olyan szakem-
bereknél, menedzsereknél, akik korábban ilyen tapasztalatot nem szereztek. A ko-
rábban agyonelemzett „szervezeti lojalitás vagy a professzióhoz kötődő lojalitás” 

                                                        
14 Eredendően Lévi-Strauss dolgozta ki a „bricolage” fogalmi kategóriát a természetelvű népeknek 

önmagukról, a világukról való gondolkodásának jellemzésére, amely gondolkodásmód felületi szint-
ről nézve heterogénnek, kollázs jellegűnek, kaotikusnak is mutatkozik de mégis van egy mélyebb 
szinten koherenciája. 

Később a brit kultúrakutatás alkalmazza a fogalmat ifjúsági szubkultúrák leírására abban az értelem-
ben, hogy a készen talált és mások által használt jeleknek részleges átdolgozásával, kifordításával, 
megfordításával, megcsonkításával sajátos, egyedi jelvilág alakul ki expresszív jelzőjeként a szubkul-
turális csoport normavilágának.  
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dichotómiája eltűnni látszik, s az individualizálódás tendenciáját vélik felfedezni a 
munkához való viszonyban. A későmodern munkaszervezetekben a bizonytalansá-
gokkal teli környezeti hatásokhoz való alkalmazkodás felértékeli a „bricolage”-
típusú tudást, s vele párhuzamosan birtoklóikat, hisz nem az univerzális absztrakt 
tudás alkalmazására van elsősorban szükség, hanem a meglévő tudások 
szituációspeci kus kombinációjára a problémamegoldás érdekében. A gyorsaság és 
hatékonyság, a használhatóság, a működőképesség az új kritériumrendszer. A tudá-
sok új módon való kombinációja nem csak összekomponálási, fabrikátori készsége-
ket igényel, de fejlesztést is, kreativitást, amit a reflexív elemzés eredményéből 
eredeztethetünk. 

A bricoleur képes a saját kódjai szerinti kódolására a szituációnak, a megoldan-
dó bonyolult feladatnak. 

A reáliák világában a szakértők, a tanácsadók munkaerőpiaci státusa mutatja a 
leírni kívánt új sajátosságokat. 

A munkaerőpiaci pozíció megszerzése egyéni, s nem intézményes utakon, a kap-
csolati tőke mozgósításával történik, ill. fejvadász-típusú cégek segítségével, akik az 
egyéni reputáció jeleit ítélik meg a szakmai önéletrajz, ill. a korábbi teljesítmények 
portfoliója segítségével, ill. a referenciák begyűjtésével. Ez azt is jelenti, hogy nem a 
szakmai közösség mint kollektívum érvényesít sajátos csoportérdekeket, hanem a 
nagyfokú individualizálódás felé mozdul el az inga. Ez kíméletlenebb versengést is 
jelent különösen a pályakezdés szakaszában. 

Külső vagy belső szakértőként egy-egy projektre, vagy rövidebb időtartamokra 
szerződnek a munkaszervezethez a bricoleur-ök, s ha alkalmazásban állnak is, nem 
gondolkodnak egész életre szóló elkötelezettségben, sem valamelyik professzió 
értelmében, még kevésbé a szervezethez való hűségben. Önmagukhoz kívánnak 
hűek lenni, illetőleg saját identitásuk felépítésének programja vezérli létüket. 

Nincs kizárólagos viselkedésszabályozó normarendszer, teleologikus vezérlés, 
amely megmutatná, mi a sikerhez vezető út, s nincs másban sem magabiztosság, 
bizonyosság. 

Individualizálódás van e folyamatok mögött Ulrich Beck értelmezése alapján, 
aki a kollektív sors, csoportos tapasztali élményvilág individualizált észleléséről ad 
híradást. (Beck, 1986) 

Martin felépíthetőnek vél egyfajta „osztálytudatot”, egyfajta kollektív identitást 
is az új középosztályi bricoleur-ök között, de érvelése nem meggyőző (egymásban 
felismerik a hasonlót-érv). 

Bill Martin posztprofesszionálisnak nevezi, vagy posztmenedzserizmusnak a ki-
alakulófélben lévő modellt, amely épít is a két megelőző stratégia előnyeire, de meg 
is tagadja azt sok vonatkozásban: idegen tőle a hosszú távú elköteleződés, a szerve-
zeti lojalitás, az egyenes vonalú, egyik lépcsőről a másikra lépő szisztematikus kar-
rier-építés. 

Más társadalomelemzők is döntőnek találják a későmodern munka világának 
változását, hisz a modern ipari társadalom eminensen a munka társadalma, az embe-
rek identitását centrálisan szervező erő, a társadalmiság megélésnek egyik alaprelá-
ciója (a család mellett). Ha ez a szféra mélyreható változásokon megy keresztül, az a 
társadalom mélyreható változásait jelenti egyben. Új értelmezési keretek dolgozód-
nak ki, az általam vizsgált szakmai területeken is megfogalmazódnak a Martin-féle 
elemzés tényei, ha más értelmezési keretben is jelennek meg. 
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Egy táblázatban foglalja össze a professzionalizmus és a menedzserizmus hason-
lóságait, s különbségeit, s veti őket össze az új középosztályi bricoleur-modellel: 
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 Professzionalizmus Menedzserializmus Új középosztályi bricoleur 

Tu
dá

sf
aj

ta
 

Formalizált, absztrakt, 
tudományos, bármely 
kontextusban alkalmazha-
tó 

Akkumulált, részletes 
empirikus tudás a szerve-

zetről, s a benne zajló 
műveletekről 

Idioszinkretikus szemé-
lyes, individualizált tudá-
sok és képességek eszköz-

tára 
V

él
t 

ha
sz

ná
lh

a-
tó

sá
g Gyakorlatba átültethető, 

széles empirikus használ-
hatóság 

Abban a szervezetben 
hasznosítható, ahol akku-
mulálták a tudást. Talán 

azonos szektorba, hasonló 
szervezetbe átültethető 

Olyan egyedi, sajátos 
komplex problémára 

alkalmazható, amelyeket a 
váratlan, előre nem meg-
jósolható környezet tá-
maszt a szervezetnek 

Id
en

tit
ás

 

Egész életre kiható elköte-
leződés a szakma művelé-

se, a szakmai tudás és 
készségek fejlesztése 

iránt. 
Az élet más területei 

(család, szabadidő) alá-
rendeltek a szakmai karri-

ernek 
 

Mély elkötelezettség a 
szervezet céljainak meg-
valósítására. Az élet más 
területei (család, szabad-
idő) alárendeltek a szak-

mai karriernek 

Az egyén életének meg-
konstruálása egész életen 
át tartó projekt (a munka, 
a karrier csak egy szeg-
mense ennek), családi 

élet, passziók, szabadidős 
területek, intellektuális 

élvezetek lehetnek domi-
nánsok, harmonikus ösz-

szeegyeztetésre törés. 
Polifon identitás 

Je
lle

gz
et

es
 

ka
pc

so
ló

-
dá

s 
a 

m
un

ke
rő

-
pi

ac
ho

z Honorárium a szolgáltatá-
sért –típusú működés 

olyan piacokon, ahová 
belépő a diploma 

Belépés a szervezeti 
hierarchia alsóbb pontján, 
majd szisztematikus emel-
kedés a szervezeti hierar-

chiában 

Relatíve szabad kapcsoló-
dás a kompetitív típusú 

piac szabad réseinél 
Bizonytalanság jellemző, 

a helyi stabilitás az egyéni 
reputációs tőkétől függ 

Ti
pi

ku
s 

ka
rr

ie
rm

in
-

ta
 Egész életre szóló foglal-

koztatás szakmai szerve-
zetben 

Egész életre szóló foglal-
koztatás adott szervezet-
ben, 1-2 munkahelycsere 

Több szervezet, rövidebb 
időtartamú szerződések 

O
sz

tá
ly

/ 
ko

lle
kt

ív
 

tu
da

to
ss

ág
 

Szakmai –testületi élet, a 
professzióhoz való elköte-
lezettség, hasonló életstí-

lus, értékek 

A szervezethez kötődő, ill. 
a piaci értékekhez kötődő 
értékrend, hasonló életstí-

lus és normák 

A posztmodern bizonyta-
lanságokkal való szembe-
nézés, autentikus identitás 
kreálása. Az individuali-
zálódó munkaerőpiacon a 
hasonló felfogásúak köl-

csönös felismerése 

N
em

ek
 s

ze
m

po
nt

-
ja

 

Az erősebb, professzioná-
lisabb területek 

fér dominanciát tükröz-
nek, maszkulin jelleg, 

függés az odaadó, támoga-
tó feleségtől 

Dominánsan maszkulin 
jelleg, a közszolgálatban a 

feminizmus második 
hullámának köszönhetően 

emelkedő női arány. A 
fér ak munkahelyi karri-

erje függ az odaadó, 
támogató feleségtől 

Komplex karakter. A 
személyes kapcsolati tőke 

relációkra hagyatkozás 
némileg nehezíti a nők 

helyzetét, de a flexibilis 
kapcsolódás a munkaerő-
piachoz viszont erősíti a 
nem tradicionális formá-

kat 

A
z 

al
áv

et
et

t 
tá

rs
ad

al
m

i o
sz

-
tá

ly
ok

ka
l v

al
ó 

re
lá

ci
ó 

je
lle

ge
 Személyes dominancia és 

közvetlen elsajátítás (ho-
norárium) vagy 

Személyes és nem sze-
mélyhez kötött dominan-
cia és közvetett (szervezet 
által közvetített) elsajátí-

tás 

Személyes és nem sze-
mélyhez kötött dominan-
cia-relációk, s a szervezet 

közbeiktatásával való 
elsajátítás 

Nem személyhez kötött 
dominanciarelációk, s a 

szervezet közbeékelésével 
bonyolított elsajátítás 

(juttatás) 



A professziódiskurzus 

 51 

A későmodern globális társadalom tudáselitjének leírásakor az individualizáló-
dás markáns jegye a pályaíveket generáló habitusnak. Szaporodnak az Ego-RT-
típusú munkavállalási módok (munkaintenzitás, gyors váltani tudás, adrenalinszintek 
a mindennapokban – rizikógeneráció), a bizonytalan választása a kis hasznot hozó 
biztos helyett, a más-lét, térben, időben, személyiségben, ha kell, s valami olyan 
életfelfogás, amely képlékenyebb a hosszabb időtávban, s a minőségi életvitel érté-
keit teszi a középpontba. (Almási, 2002) 

A tudáselit szabadságfoka nőni látszik, de más munkavállalók nem választásos 
alapon kerülnek az aleatorikus életformákba, hanem bekényszerítődnek a korlátok 
által a meg-megszakadó karriertervekbe. 

 

A dolgozat a továbbiakban megvizsgálja, milyen professzió-modellek érvénye-
sülnek a szakmafejlődési utakban. 
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