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DIETER OELSCHLÄGEL1: Életvilág vagy közösség?  
Javaslatok a közösségi munka területén folytatott elméleti vita további fejlıdéséhez 
 
A társadalomtudományok trendjét illetıen... 
 
Az 1970-es évek közepe óta a társadalomtudományok területén felfedezhetı egy olyan trend, amely 
az “Alltagswende” (a mindennapok felé való fordulás) fogalma köré épül. Ebben a folyamatban a 
“mindennapi élet” és “életvilág” terminusok gyakran szinonímaként használatosak. E trend gyökerei a 
korszak akadémiai mindennapi életéig nyúlnak vissza. Ne felejtsük: az otthoni ügyek (állás-tilalom) 
területén végbement fejlıdés mellett az olaj-krízis által érintett ágazatok megállásra kényszerítették a 
szociális szktorban elindított reform-mozgalmakat, és tekintettel a reformok mögött meghúzódó 
“nagyelméletekre” szintén a növekvınyugtalanság érzetét keltették. Természetesen az új mozgalmak 
erısödése (nımozgalom, ökológiai mozgalom és békemozgalom) fontos szerepet játszott ebben a 
folyamatban, mivel az egyéni cselekvési lehetıségeket egyre nagyobb mértékben tolták elıtérbe. 
“Végül is a kapitalizmus általános krízise által érintett ágazatok, melyek a teljes szociáis szektorra 
kiterjedtek és hatásuk nyomán az egyén mindennapi életére is a legnagyobb súllyal nehezednek, a 
reprodukció feltételeit minden szinten befolyásolják, s ennek értelmében nekünk az egyén mindennapi 
életét kell megcéloznunk...” (Wietzke, 391).  
 
A fentiek néhány aspektusa a mindennapi élet és az életvilág tekintetében a 
társadalomtudományokban a következı témákat tolta elıtérbe:  
 

 Az alulról szemlélt történelem  
 A mindennapi élet eseményeinek kutatása 
 A célok programszerő meghatározása helyett – különösen a szociális munka területén – egyre 

inkább az akutális tevékenységek és munkafolyamatok vizsgálata került elıtérbe 
 Az egyéni élményekre, a vis-à-vis társadalmi struktúrákra nagyobb hangsúly került (a 

kutatásban és az oktatási munkában elıtérbe kerültek a biográfiai elméletek).  
 
Nagy reményeket főztek továbbá a következı fogalmakhoz:  
 

 A szociális gyakorlatba és társadalomkutatásba az emberek ne mint tárgy, hanem mint alany 
kerüljenek bevonódásra 

 Világossá kell válnia annak, hogy a társadalmi kondíciók nem determináják kizárólagosan a 
társadalmi környezetet, sokkal inkább arról van szó, hogy a kondíciók megteremtıdnek, 
újrateremtıdnek és átlakulnak  

 Ennek megfelelıen a kérdés “az alany folyamatai közötti mediáció (pl. A mindennapi élet 
megértésének konstituálása) és az objektív (strukturáló) feltételek” (Levy, 93)  között 
tételezıdik. 

 
Alapvetıen e vitában két fejlıdési vonalat követjetünk nyomon, melyek a mindennapi élet és az 
életvilág - mint a kritika tárgyai - értékelésében különböznek. A konfliktusokat a társadalmon belül az 
egyéni szférában kezeljük, amely a cselekvés objektív és szubjektív tényezıi közötti ellentmondásnak 
köszönhetıek (lsd. Prodoehl).  
 
Azok az elméletek, amelyek természetüknél fogva inkább fenomenológiai jellegőek, a mindennapi 
életre mint a kriticizmus egy esetére tekintenek, a mindennapi élet és az életvilág kritikáját pedig az 
akadémiai világra hagyják. Kategóriáik nem a tudományból származtathatóak, hanem az életvlág 
struktúráiban határozódnak meg. Ebben a folyamatban a társadalmi realitás továbbra is az egyének 
belsı perspektívára korlátozódnak, amely azt jelenti, hogy “ az elmélet kritika nélkül a mindennapi élet 
(átlátszatlan) feltéeleinek tárgya” (Luther, 445). Alheit kritikáját még élesebben fogalmazza meg, 
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amikor azon gyanakvásának ad hangot, hogy a mindennapi élet fogalma most már a társadalom 
fogalmát fogja felváltani (Alheit, 11 oldaltól).  
 
Az életvilágot illetı vitát alapjaiban határozta tehát meg Jürgen Habermas, aki nem egymás mellé 
rendelte a két különbözı perspektívát (a mindennapi élet külsı kritikáját és a társadalom belülrıl való 
szemléletét), hanem a kettıt kooperatív módon kapcsolta össze. Az életvilág az a horizont, amelyben 
az emberek cselekszenek,  habár az “korlázotott és a társadalom egészének strukturális átalakulásával 
összefüggésben változik” (Habermas, 2. kötet 182-). Az életvilág nem egyenlı a társadalommal. A 
dolgok belülrıl való szemlélete az embereket vakká teszi, így minden attól függ, hogy a cselekvı 
személy hogyan interpretálja a dolgokat. Ennek segítségével át tudja alakítani az életvilágot. 
Habermas ennek értelmében az “tanulási folyamatok eszközével átadott életvilág transzformációjának 
fogalmát” használja (Luther, 450). 
Az életvilág deficitjei a rendszernek köszönhetıek – Habermas az “életvilág gyarmatosítása” 
fogalommal foglalja össze e deficiteket. Nagyon egyszerően fogalmazva az életvilág gyarmatosítása az 
egyik oldalon azon szakértık bevonódását jelenti, akik a kulturális hagyományok és tudás 
professzionális feldolgozását a mindennapi életbıl eredeztetik (kulturális elszegényedés) másik oldalon 
pedig az életvilágok pénz és törvénykezés általi szabályozását, így a gazdasági és adminisztratív 
valóságnak olyan területekre való behatolását is, amelyek nem függetlenek az életvilág 
kommunikációjától.   
 
Ebben az esetben ezen gondolati íveknek mind a további értelmezése, mind a kritikája túl messzire 
menne, ezért helyette az életvilág koncepcióját akiritkai pszichológia négány fogalmával szeretném 
összekapcsolni, mivel ebben látok ígéretes perspektívát a közösségi munka területén folytatandó 
további elméleti vitákhoz.  
 
Az életvilág, mint a lehetıségek területe 
 
Az életvilág-koncepció fı erıssége abban a tényben tételezıdik, hogy az a mód, ahogyan az emberek 
mindennapi létezése strukturálódik – s a közösségi munk is kapcsolódik ehhez – kutatható, 
átalakítható és rendszerezhetı. Ugyanakkor nem tartható az, “ha a ‘mindennapi létezés 
strukturálódásának’ jellege a társadalmi feltételekbe ágyazódik be” (Wenzke, 393) 
AZ életivilág az a terület, ahol az egyének vagy csoportok cselekszenek, az emberek napi 
tevékenységének területe – így tehát ez alkotja az egyének és a társadalom közötti elhatárolódási 
pontot.  
 
Az életvilág megértése az egyén és a társadalom közötti kommunikációs folyamat megfejtése, amely 
nagyon általánosan a következıképpen írható le: az emberek alkotják a társadalmi – s így az élet- - 
feltételeiket, így ugyanilyen mértékben azok alanyává is válnak. A lényeg az, hogy a társadalmi 
(gazdasági, szociális, politikai, kulturális) feltételekre már nem, mint az emberek életvilágának 
egyedüli meghatározójára tekintünk, hanem mint lehetıségekre. AZ életvilág tehát a lehetıségek 
területe, amelyben az egyénnek mindig vannak cselekvési alternatívái: az életvilág mindig az emberi 
cselekvés lehetıségei és akadályai közötti kapcsolatot fejezi ki.  
Ezt a szemléletet Klaus Holzkamp szavaival is kifejezhetjük: “Az életvilágban, amely az ember 
szempontjából csak szubjektíve hozzáférhetı, és amelyre közvetlen rálátással rendelkezik, minden 
egyén a saját létezésének ura, ami által a társadalmi szemantikus kapcsolatok mikrostruktúrái, 
melyekkel az “alany” ily módon szembesül, alapvetıen sugallják bizonyos cselekvések alapját” 
(Holzkamp, 29). Ez az elmélet ugyanakkor e mikrostruktúrák terjdésével és keresztezıdésükkel is 
kapcsolatban van, hiszen a közvetlen életvilág önmagában a társadalmi feltételek teljességétıl függı 
alrendszer. Alapvetıen azt jelenti, hogy az emberek rendelkeznek az életvilággal való kiegyezés vagy 
a vele való megbirkózás alternatívájával.  
Ezek a megfontolások fontosak a közösségi munkás életvilágra való rálátása szempontjából: azt kell 
megvizsgálniuk, hogy milyen lehetıségek által válnak ezen alternatívák az emberek számára 
elérhetıvé (ezek kiterjesztendık vagy újraképezhetık), és hogy e lehetıségek milyen feltéeleket 
foglalnak magukba (ezek visszaszorítandóak vagy eltávolítandók). A politikai, kulturális és szociális 
cselekvések minél több lehetıségét kínálja az életvilág, annál nagyobb az emberek számára elérhetı 
cselekvési alternatívák száma is. Ebben az esetben hangsúlyoznunk kell, hogy maguk a cselekvési 
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alternatívák kit különbözı irányba vezethetnek: növelhetik az emberek életvilágról való tanulásának 
képességét, de azt is eredményezhetik, hogy az emberek ebben az éltvilágban alkalmazkodnak. Ez 
azonban azt is jelenti, hogy más lehetıségeket figyelmen kívül hagynak.  
 
Így, véleményem szerint a szociális munka cselekvése számára elemzésre alkalmas szintet találtunk, 
mely kapcsolódik az “érintett emberekhez” is, de a szociális munkáshoz vagy társadalomkutatási 
specialistához is, és amely elemzész szint késıbbi kidolgozása gyümölcsözı lehet a szociális munka 
számára (pl. Szomszédsági elemzések). Ugyanakkor nem elegendı, ha csak az életvilág vagy annak 
társadalmi feltételrendszere kerül elemzésre: az életvilágot alapvetıen befolyásolja a:  
 

 A kapitalsita gazdaság logikája: a kapcsolatokra is kiterjedı csere, verseny, és a “minden 
árucikk” – jellegő gondolkodás,  

 Az állam szabályozó stratégiai (pénz, törvénykezés, tervezés, pl. Bérletek, bevételekhez 
kapcsolódó hozzájárulások, ifjúságsegítı programok). A közösségi munka szintén az állami 
vagy közösségi szabályozási politika része, és e minıségében gátolja az életvilágot 

 Az “érintett személyt” illetı ideológiák és magyarázatok, a mindennapi tudás potenciáljának 
területei, melyek önmagukban is ellentmodásosak (pl. az alulról jövés tapasztalatai, a 
teljesítmény-ideológiák és az idegengyőlölet).  

 
E viszonylagosság és e viszonylagosság szisztematikus elemzése megvédhet a romantikus 
értékelésektıl, amelyek könnyen kötıdnek a “miliı” és a “szomszédság” fogalmaihoz. Ha a 
társadalom, mint osztálytársadalom magán viseli az (osztály)ellentmondásokat, akkor az életvilágban 
is – sokfajta - ellentmondásosságot tapasztalunk: teljesen kapitalizálódott területként, de az ellenállás 
tiszta fészkeként sem értelmezhetıek. Történelmi elemzésük leleplezi mind a kapitalista pusztítást, 
mind a lakónegyedek, a környezet és a társadalmi kapcsolatok gyarmatosítását, illetve az élet olyan 
ellenálló formáit is, melyek magukban hordozzák a szolidaritást.  
 
AZ elmúlt néhőny évtizedben különösen az állami szabályozó politika nyert befolyást abban az 
értelemben, ahogyan az életvilágokat rendszerbe foglalja. Ahbermas gyarmatosítási elméletének 
segítségével ugyanezt az elméletet fejezti ki: a gyarmatosítás a mindennapi élet szféráinak 
bürokratizációja és a törvényi szabályozás eszközei mentén fedezhetı fel (gyermeknevelés, 
egészségügyi ellátás). Az állami intézmények veszik át a mindennapi funkciókat: az emberek pedig – a 
törénykezés és a pénz értelmében – kliensekké és fogyasztókká válnak. Azt kell megvuzsgálnunk, 
hogy a közösségi munka, mint az állami intervenció, illetve szabad vagy alternatív válaszokat adó 
testületek egy formája milyen mértékben rendelkezik ilyen gyarmatosítási tendenciákkal, ám e terület 
társadalompolitikai ambivalenciáira is utalnunk kell. A bürokráció visszavonulásának látszatával és a 
képessé tétellel az a – pénzbeli vagy szolgáltatásokat jelentı - támogatás is visszavonható, melyeket 
az emberek saját életviláguk feletti uralmuk támogatásáért kapnak.  
 
A társadalomkutatás és a szociális munka kalsszikus módszerei nem terjednek ki “az értintett” 
személyek életvilágára: az “érintettek” felosztásra kerülnek és a késıbbiekben már csak mint egy-egy 
csoport része érdekesek (lsd. a támogatás individualizációjának kérdıíve vagy elméletei). AZ 
érintetteket eltávolítják az életvilágukból. Milyen gyakran fordul elı, hogy egy bizonyos módszerre 
képzett szociális munkás addig jár a probléma körül, míg az pontosan nem illeszkedik ahhoz a 
módszerhez, amelyet használni tud? Ez azt jelenti, hogy a klasszikus módszereket a megértı életvilág-
koncepciókba beágyazottan kell használni – és én a közösségi munkát is e koncepciók közé sorolom.  
 
Utalások a közösségi munkával foglalkozó vitákra  
 
Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy az életvilág-elméletnek csak a felszínét érintettem, és még 
nagyon sok szisztematikus munka szükségeltetik, ugyanakkor remélem, hogy képes voltam világosan 
igazolni, hogy ez a megközelítés a közösségi munka és annak további fejlıdése számára potenciális 
kezdıpontot jelenthet.  
 
Talán el is tekinthetünk a közösségi munka fogalmától, melyet különbözı ideológiák mélyen átitattak, 
és így, mint egy bumeráng, meggyızıbben tér vissza mintha olyan fogalmakkal helyettesítjük, mint 
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például a “szomszédsági orientáció”. Lehetséges, hogy a közösségi munka mőködı alapelvét 
tartalommal töltsük meg, ha a az életvilág-koncepció a közösségi munkáról szóló célirányos vitát 
hamarabb képes stimulálni, mint ahogyan  a módszertani, pragmatikus cselekvés életbe lép (pl. a 
célcsoportok és módszerek integrációja, az érintett személyek aktiválása).  
 
Ehhez kapcsolódóan íme néhány összegzı megjegyzés: ha az életvilágot a lehetıségek területeként 
értelmezzük, akkor minden staisztikai alapon és normatív módon meghatározott cél 
megkérdıjelezıdik. A célok a specifikus alanyok, azok tapasztalatain és készségein kell, hogy 
alapuljanak. Így többé nem fogalmazódnak meg elvont célok (megszervezni valakit...), helyette 
kérdéseket teszünk fel “azokról az életkörülményekrıl, melyek objektíve jelen vannak, és szubjektíve 
jelen lévı dolgok megváloztatásának és befolyásolásának lehetıségeirıl” (Braun, 23). Ugyanakkor az 
ilyen típusú kérdezés elemzést jelent és nem az életvilágba való “beleolvasást”.  
 
Projektjeinkben mindig az értintett emberek szituációját, a szomszédság helyzetét térképeztük fel, az 
érintettek cselekvésének okai, és az azzal kapcsolatos mentális állapot, mint a közösségi munka 
céljának elıfeltétele azonban elég gyakran volt elhanygolva. Az életvilág koncepcióján belül a dolgok 
külsı és belsı szemléletének szintézise – ahogyan azt itt érteni kellene – a célok megfogalmazásában 
jelenlevı deficitre utal.  
 
AZ életvilág-koncepció lehetıvé teszi, hogy megcélozzuk az ellentmodások azon együttállását, 
melyben az emberek élnek, és hogy a kitőzött cél irányában cselekedjünk, ez pedig azt jelenti, hogy a 
célok tekintetében meg kell védenünk magunkat az egydimenziós megközelítésektıl.  
 
Nagyon sok kérdés van még, amelyet válaszra várnak  bizonyára sok olvasó hiányolni fogja a 
specifikus esetek példáját, ám ezek egy újabb cikk támját kell, hogy képeezék, és remélhetıleg egy 
továbbnyúló vita alapját fogják képezni.  
 
 
 
 
 
 
 


