
1 Lásd újab ban Alexander (1989: 8–67).
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A szo ci o ló gia tör té net re va ló ref le xi ó nak is 
természeteselőfeltétele „a történelemhasz
ná ra és ká rá ra” vo nat ko zó kér dés. Ha pe dig 
–azeszmecserétkezdeményezőSaádJózsef
szándékánakmegfelelően–amagyarszoci
ológiatörténet„hasznáraéskárára”vagyunk
kíváncsiak,elsőkénttermészetesenaztakér
déstkellfeltennünk:mirevalóaszociológia
tör té net a szo ci o ló gi án mint disz cip lí nán (s 
nemazáltalábanvettkultúrvagyeszmetör
té ne ten) be lül.

1. 

Azelsőszembetűnőtény,hogyaszociológi
án be lül a disz cip lí na sa ját tör té ne te sok kal 
jelentősebbszerepetjátszik,mintmásössze
hasonlíthatódiszciplínákban.Általábanter
mészetesnektartják,hogyafizikustvagya
kémikustkevésséérdekliasajáttudomány
ágánakatörténete.Megelégszikazzal,hogy
mindaz, amiamúltnagy tudósainakmun
kás sá gá ból iga zán ma ra dan dó, úgy is be épült 
a szakma tudásanyagába, ami pedig nem,

aztéppenezérttudnisemérdemes.Atudománytörténetvagyanagytudósokmellékeshob
bitevékenysége,vagyspecializált s inkábba filozófiáhozvagya történetíráshozközelítő
szak lett.A történetírásban, a gazdaságtanban vagy a pszichológiábanmár kicsitmás a
helyzet,deazabenyomásom,hogyatudományreflexiójaasajáttörténetéreittsemfoglal
el igazánközponti helyet.A szociológiában azonban a „klasszikusok” centrális szerepet
töl te nek be,1 sezáltalvalamilyenértelembena tudománytörténet is (bárnemkívánoma
szorosértelembenvetttudománytörténetetaklasszikusoktanulmányozásávalazonosítani).
Ez a vo nás a szo ci o ló gi át a fi lo zó fi á val ro ko nít ja.

Pontosankellértenünk,hogymitjelenta„klasszikusokcentrálisszerepe”.Aszociológia
történeténekklasszikusai–aszociológiatörténészekszerint–nemörvendenekkellőismert
ségnek.Nagyonsokolyanszociológusvan,akisajátbevallásaszerintiscsakfelületesen
ismeriaklasszikusokat,régenéskevesetolvasottMarxtól,DurkheimtőlvagyWebertől(ha
egyáltalánolvasottvalamit),satízévvelezelőttidolgokatfizikuskollégájáhozhasonlóan
–jogosultanvagyjogosulatlanul,eztegyelőrehagyjukfüggőben–porosócskaságnaktart
ja,atudományosságotalegfrissebbbonyolult(lehetőlegmatematikai)módszerekismere

Minek a történet?

Némedi Dénes



2 LásdaSaádJózsefáltalisidézettSzackipanaszát:„…amodernszociológiánaksokolyan,elméletalkotással
isfoglalkozóspecialistájaisvan,akikszerintteljesenfölöslegesmegismerkedniazoknakamúltbanéltteore
tikusoknakaműveivel,akiknemazutóbbitizenvalahányévsoránkötelezővéváltelméletfelállításimódsze
reketkövették”(Szacki1985:39).
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tén és al kal ma zá sán mé ri.2Nemaszociológusokgondolkozásán,hanemaszociológiamint
diszciplínaegészénbelülrendelkezikatörténetviszonylagosjelentőséggel.

Ezmindenekelőttabból látható,hogyaszociológiaelismert,sikeresésnagyművelői
közülnéhányismételtenhangsúlyoztaazutóbbifélévszázadbanatörténetvagyinkábba
klasszikusok jelentőségét.Ezeka szociológusokazt is fontosnakérezték,hogy időnként
magukishozzájáruljanakaklasszikusokinterpretációjához,vagylegalábbisaklassziku
sokravalótudóshivatkozásokkaldíszítsékműveiket.

Kialakultaszámosszociológuspályatípusközöttegy,amelyaklasszikusokravalóref
lexióval, tehát bizonyos értelemben tudománytörténeti munkával kezdődik, majd az itt
szerzettelméletitudományostőkétazilletőmás,kevésbétörténeti(detöbbnyireavalami
lyenértelembenvettszociológiaelmélethezközeli)területenhasznosítja.Parsonspályájae
pályaprototípusa(hozzámégtöbbszörvisszakelltérnünk).Parsonsaz1937benpublikált
The Structure of Social Action címűművével (a lényeget tekintveA.Marshall, Pareto,
DurkheimésWeberelemzésével)tettszertismertségre,sinnenkiindulvaépítettefel„nagy”
elméletét.BizonyosfokigaParsonsfélepályátmásoljaAlexander(1982),akiszinténegy
nagy,klasszikuselemzőmunkával(Theoretical Logic in Sociology) lett egy szer re el is mert 
ésvezetőszociológus,erreamunkáraalapítottaazótaisfolytonmegújítottelméletalkotói
aspirációit.Kicsitvéletlenszerűenválogatvaazáltalamjobbanismertekközülmegemlítem
aDurkheiméletrajzzal feltűnt StevenLukesot (1973), a fiatalabb német szociológusok
közül a Parsons és Luhmanntanítvány Richard Münchöt (1982), Hans Joast (1985),
HansPeterMüllert (1983), Franciaországban Bernard Lacroixt (1981). E szociológusi
pálya Magyarországon sem ismeretlen: gondoljunk Kulcsár Kálmán pályájára (1966),
SomlaiPéterére(1977)vagyNagyEndréére.

Másoknálaszociológiatörténetireflexióvagyaklasszikusoknemcsakornamentálisidé
zéseazegészéletművetátszövi.Ismétcsakpéldákatemlítek.ElsőkénttermészetesenJür
genHabermasjuteszembe(például1981),demegkellemlíteniPierreBourdieutis,noha
őnemírtaHabermaséhozhasonlóésParsonsmintájátkövető,aklasszikustradíciótújra
interpretálóművet.Aklasszikusokravalóutalásazonbannála is elengedhetetlenelemea
teoretikus reflexiónak.Ne felejtsük ki az előző generációbólRaymondAront (1967) és
kortársainkközülAnthonyGiddenstsem(1971).

Olyanszociológusokisakadnak,akiksikerespályájukcsúcsánérzikszükségétannak,
hogyvisszatérjenekaklasszikusokéltetőforrásaihoz,eligazítást,inspirációtkeresve,mint
példáulAlvinGouldner(1971).

2. 

Azatény,hogyszámoselismert,aszociológusszakmacentrumábanelhelyezkedőtudós
van, aki a klasszikusokat továbbra is elevennek és a szociológiatörténetet ennyiben és
ilyenértelembenrelevánsnakérzi,önmagábanmégnemindokoljameg,hogymiértkell a 
szociológiánaksajáttörténetévelbehatóbbanfoglalkoznia.Magamtermészetesenazesz
meés tudománytörténeti reflexiótérdekesnek, tudományosan termékenynek, inspiráló
nakérzem.Nemutolsósorbanezaz,amiminteredetilegtörténészképzettségűt,aszocio
lógiábanérdekeltésidevonzott.Egy,asajáttörténetételfelejtőszociológiáttudományosanés
kulturálisan kevésbé érdekesnek, szürkének találnék. Ez a szubjektív értékszempont is



3 Ebbőlazkövetkezik,hogyegyolyanszociológiában,amelyreazalábbfelsoroltidentitásproblémáknemlen
nénekjellemzők,aszociológiatörténetközpontiszerepeiseltűnne.Ennekbizonyítékátlátomabban,hogya
ra ci o ná lis cse lek vé sek el mé le te – amely egy jól in téz mé nye sült és iden ti tás prob lé mák tól nagy részt men tes 
tudománynak,agazdaságtannak(amikroökonómiának)aszociológiavizsgálatiterületérevalósikereskiter
jesztése– lényegébenmegtud lenniaklasszikusokravalóutalásnélkül, illetveamennyibenreflektál rájuk
(mintpéldáulolykorR.Boudon),eztcsakazértteszi,hogyaklasszikusokoniskolázottszociológusokismeg
értsék,mirőlbeszél.

4 AkövetkezőkrelásdCharlesCamic(1987).
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megkívánjaazonban,hogyvalamilyenformábanszámotpróbáljakadniarról,mibenlátom
aszociológia„devianciájának”azokát.

Úgygondolom,hogyaklasszikusokirántifokozottérdeklődés(illetveafokozotttör
ténetiérdeklődés)aszociológiaproblematikusidentitásávalfüggössze.3

Parsonsesete,saz,amiParsonsvállalkozásátasajáthőseiétőlmegkülönböztette,jól
megvilágítja azt, amire gondolok. A Parsons előtti s általa idézett szociológusokra
(Paretóra,DurkheimrevagyWeberre)nemvolt jellemzőa szociológia történetevagy
klasszikusai iránti megszállott érdeklődés. (Természetesen – valamennyien tudjuk –
nehéz lenne olyan szociológust találni, akit annyira érdekelt volna a történelem, aki
történetiértelembenannyiraműveltlettvolna,mintWeber.DeWebertnemaszocioló
giaállítólagosklasszikusaivagy története,hanemavalódi történelemérdekelte.Nota 
bene legtöbbírásábannemisminősítettemagátszociológusnak.)Ebbenakoraiszocio
lógus generációban Durkheim a legjobb példa arra, ahogy a szociológia akkor saját
tudománytörténetéhezviszonyult.Durkheimjólismerteamodernértelembenvettszo
ciológiaelőfutárait,mindenekelőttMontesquieut,SaintSimontésComteot.Egyenes
utatlátott,amelyafilozófiátólaszaktudományokdifferenciálódásánátaszociológiához
vezetett. Ezt a racionalista, fejlődéselvű világképet Comtetól, illetve rajta keresztül
Condorcettőlörökölte.Ebbenaképbenaszociológiahelyzeteegyértelművolt.Legiti
mitásaugyanazokonazalapokonnyugodott,amelyekenapszichológiáévagyabiológi
áé:mindegyikavalóságegyikelkülönült,emergenssajátosságokkalrendelkezőszintjét
vizsgálta.Nemvoltszükségarra,hogy„klasszikusok”támogassáketudományigényt.A
klasszikusokraminttekintélyekrevalóhivatkozásegyenesenaláástavolnaaszociológia
tudományosságigényét.

Parsonsszalmármásvoltahelyzet.4Őmagaközgazdászvégzettségűvolt.Mintilyen,
nemtudtakikerülniazállásfoglalástaneoklasszikusésazintézményigazdaságtanközti
vitákban.AzintézményigazdaságtanazEgyesültÁllamokbanis(mintmindenütt)kétsé
gessétette,hogyszükségvaneönállószociológiára,nemoldjaemegjobbanafeladato
kat az absztrakt elméletek helyett a gazdasági valóságot elemző gazdaságtan maga.
Parsonsugyanakkormagáévátetteaneoklasszikuselméletekáltalazintézményigazda
ság tan fe lett gya ko rolt mód szer ta ni kri ti ka szá mos ele mét is. Ha vi szont – ezt a kri ti kát 
elfogadva–azönállószociológiamellettvoksolt,felmerültazazigény,hogyegyfelől
igazoljaannaklétjogosultságát(vanegyolyanproblémakör,amelyetegyedülaszocioló
giaképesvizsgálni),másfelőligazoljaaszociológiamódszertaniérettségét(vannakolyan
elméletieredmények,amelyekkiálljákazösszehasonlítástagazdaságtanszigorúköve
telményeivel).Aparsonsitörténetireflexióezeknekabizonytalanságbólfakadófelada
tok nak pró bált meg fe lel ni.

ElsőlátásraParsonsésDurkheimazonosmódonjártel,hiszenParsonsiskumulatív
fejlődést látott: szerinte az „újabb európai szerzők”kutatásai konvergálnak a cselekvés
„voluntarista”elméleténekirányába.Parsonssajátmunkájaígyetörekvésektermészetes
következményéneklátszik.Ahasonlóságcsaklátszat.Durkheimmégúgygondolta,hogy
elődeicsakelőkészítettékamunkát,amelyetnekikellelvégeznie.Nemakartaelvetni,amit 
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azokmármegtaláltak,detúlakartlépnirajtuk,hiszenszerinteéppenarrólvanszó,hogy
azelőfutárokmégcsakelőfutárok,számos,atudományszempontjábóllétfontosságúbelá
tás előttük rejtvemaradt.Parsons ellenbenúgyvélte, hogyaz „újabbeurópai szerzők”
lényegébenmármegtaláltákamegoldást,csakkikellhámozniaztamunkáikból,megtisz
títaniazóhatatlantévedésektőlésellentmondásoktól.Durkheimalapozómunkáibannem
tartottafontosnakelődeigondolatainakpontosrekonstrukcióját.Parsonséppenerretöre
kedett.1937eskönyveháromnegyedrészbenszöveginterpretáció;ezzelmáigtartóhagyo
mányt teremtett. Durkheimnél még nincsenek klasszikusok, csak elődök. Parsons már
megteremti a szociológiaklasszikusait, a szó eredeti értelmében:mintaadó,maradandó
értékűtalkotótudósok.

Adologegyfelőltermészetesneklátszik:csakattólkezdveébredfeladiszciplínatörté
neteirántiérdeklődés,amikormárlétrejöttésintézményesültazadotttudományterület.Ez
azintézményesülésifolyamatazEgyesültÁllamokbanvalóbana30asévekbenzárultle.
Ekkoralakultkiaszociológiánakazamodellje,amelya20.századmásodikfelébenaz
egészvilágonelterjedőt.Közelebbrőlmegnézveésazelőfutároknak,a„klasszikusoknak”
tulajdonítottfunkciókatisszemügyrevéveazegészmégisparadox.Akorai,aligintézmé
nyesültszociológiaugyanisúgyviselkedik,ahogyegyéretttudományhozillik,féligmed
dig el fe lejt ve múlt ját. Az érett, in téz mé nye sült szo ci o ló gia vi szont Parsons alak já ban (s e 
vonatkozásbana20.századmásodikfelébenaszociológiamintegészszerintemaparsonsi
modellt követi) a mindenkori „klasszikusok” szárnya alá bújik.Múltjához interpretatív
módonviszonyul,márpedigezazamód,ahogyalegjobbanlehetdemonstrálni,havalaki
nem akar fe lej te ni.

A20.századmásodikfelébenaszociológiatovábbraisidentitásproblémákkalküszkö
dött,méghamásokkalis,mintParsons.Aszociológiaproblematikusidentitásárólmár
sokatírtak.Ittnemkívánomazegészidevágóirodalmatismertetni.Úgytűnik,minthaa
szociológiaszintepermanensidentitásválságbanlenne.Ehelyenmindösszecsakenneka
válságnakvagyproblémánaknéhány,vélhetőlegfontosokáravagymozzanatárakívánok
rámutatni.

Aszociológiánaka20.századmásodikfelébenazvoltezegyiklegjellegzetesebbvoná
sa,hogynemkapcsolódottegyetlen, jólmeghatározott intézményiszféráhozsem.Ezen
kétdolgotértek.Egyrésztaszociológiaazáltalavizsgáltproblémákat,gyakorlatifontos
ságú kérdéseket tekintve nem kötődött jólmeghatározott intézményi gyakorlatokhoz –
ellentétbenajogtudománnyal,gazdaságtannal,amelyektárgyátrégenelkülönültésintéz
ményes keretek közöttmegszervezett gyakorlatok képezik.Míg egyértelmű volt, hogy
például a jogtudomány milyen kérdések tekintetében illetékes, illetve melyek azok a
problémák,amelyekkapcsánvéleményétfeltehetőlegmegkérdezik,aszociológiaeseté
benezmindmáigbizonytalan.Aszociológiaelvilegmindenbenilletékes,aminektársadal
mi relevanciája van – s ez az egye te mes il le té kes ség kö rül be lül a tel jes il le ték te len ség gel 
egyenértékű.Ebben avonatkozásban a szociológiamég azolyankésőn érkező ésmás
vonatkozásbanugyancsakidentitásproblémákkalküszködőtudományágakkalszembenis
hátránybanvan,mintamilyenapolitológia.

Másrésztaszociológiáhozmintazegyetemirendszerbensikeresenberendezkedettszak
hoznemkapcsolódiksemmilyenvilágosanmeghatározhatószakma,professzió–nemcsak
nálunknem,hanemseholmásuttsem.Ennekokarészbenéppenaz,hogynincsegyetlenin 
tézményesszférasem,amelyasajátkulcspozícióibanéppenéselsősorbanszociológusokat
igényelne.Aszociológiaazonáltalánosanképzőszakokközétartozik,amelyetazokválasz
tanak,akikmégnemtudtakdöntenipályájukról.Aszociológushallgatóbólmégmindenle 
het–csaképpenkutatóvagyoktatószociológusnem,mertezeknekazállásoknakaszáma
apályázókéhozképestmindenüttigenalacsony.Aszociológiailyenszempontbólafilozófi
ához,apolitológiáhozvagyazantropológiáhozhasonló.Magamúgygondolom,hogyilyen



5 Jászicsaknemszázévvelezelőtticikke,aTudományospublicisztika,éppenbizonyosfokúpozitivistanaivitá
samiatt,jóltükröziazakkoriszociológiaiirodalmatáthatóoptimizmustésmagabiztosságot:„Tudományosaz
apublicisztikalesz,melyatársadaloméleténekalaptörvényeibőlkiindulvaazokszempontjábólmérlegeliés
bíráljaajövőfejlődését,ahaladásterveitéseljárásait,nempedigapártvezérielhatározások,klubintrikákvagy
jogikonstrukciókperspektívájából”(Jászi1973:58).
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képzési irányok jelenléteazegyetemi rendszerbennormálisésüdvözlendő–deeznem
változtatazon,hogyazezenszakmákhallgatóitjellemzőbizonytalanságkönnyenátcsapa
szakmaoktatóiraéshivatásosművelőireis.

Vannaktermészetesenszakok,amelyekesetébenszinténmegfigyelhetőavizsgáltprob
lémák relevanciája és hasznosíthatósága tekintetében az általános bizonytalanság, ilyen
példáulatörténetírásvagyazantropológia,deezekbenlegalábbakövetettmódszerektekin
tetében kialakult egyfajta egyetértés.A szociológiára jellemzőmódszertani sokszínűség
vagyzűrzavaregyedülállóatársadalomtudományokközött.

Aszociológia,kialakulásátólkezdve,atársadalommintegészproblémáirakívántreflek
tálni,illetveazokértkívántfelelősségetviselni.Eztavállalkozástkezdetben(példáulDurk
heimnél)plauzibilissétette,hogyanemzetállamikeretekviszonylagosmagátólértetődősé
gemiattatársadalommintátfogórendszerésanemzetitársadalommint„kézzelfogható”
realitáshallgatólagosanazonosíthatóvolt.Atársadalommintfranciatársadalom„ott”volt,
empirikusföldrajziértelembeniskörülhatárolhatóan.Csakhogyéppa20.századközepén,
ami kor a szo ci o ló gia di a dal út ja tar tott, ezek a 19. szá za di ke re tek egy re ke vés bé vol tak már 
maguktólértődőek.Ahogymondaniszokták,a társadalom„világtársadalommá”vált.Ez
ugyansok tekintetben ideologikusszólam,deaz,amibelőlerealitás,aszociológiátelég
sze ren csét le nül érin tet te. Ha a nem zet ál la mi in téz mé nyek már nem nyújt ják a ko ráb ban 
megszokotttámpontokat,a„társadalom”elillan.

Aszociológialétjogosultságátklasszikuskorszakában,tulajdonképpena70esévekig,az
isalátámasztotta,hogyilletékesnektartottamagátazintézményekintegratívkeretekéntfel
fogotttársadalomésa„problémák”értelmébenfelfogotttársadalomügyeibenegyaránt.A
szociológiáraazértisszükségvan–véltéksokaneszázadelején–,mertszámosolyanjelen
ségés„probléma”van,amelysemorvosihigiéniai,sempszichológiai,semgazdasági,sem
politikaieszközökkelnemfoghatómeg.5Elsősorbanperszeaszegénységrőlvoltszó,sa
vele összekapcsolódó számos „problémáról”: a devianciákról, a lakóhelyi szegregációról
stb.Aszociológiakutatásitechnikáiéselméletieszközeisokáigegyüttgyarapodtakazokkal
azintézményekkel,amelyekezeknekaproblémáknakakezelésérevoltakhivatva.Úgylát
szott, hogya szociológiavéglegmegtalálta a tudományosmunkamegosztásbanahelyét.
Csakhogyaleggyorsabbankibontakozóészakamerikaiszociológiábanmáraszázadköze
pére kiderült, hogy az így intézményesülő szociológia egymástól egyre inkább távolodó
diskurzusokraesikszét.Aszakszociológiákkialakulásajelezte,hogya„társadalom”puszta
gyűjtőfogalom,nemazaszilárdésjólazonosíthatótárgy,amelyaráirányulóvizsgálódás
egységétbiztosíthatná.(Nemkellmondani,hogyezaprobléma,amelyetParsonsamaga
idejébenmárvilágosanérzékelt,ésnagyerőráfordítássalorvosolniigyekezett,azazótaeltelt
félévszázadbancsaksúlyosabblett,smáraaszociológiaimunkamegosztásállapota leg
alábbannyiraanómikus,mintaza„társadalom”,amelyaszociológiátólvárfelvilágosítást.)

Aklasszikusok„megjelenése”aszociológiában,amelyazutóbbifélévszázadbanhall
gatólétszámban,oktatóikutatóiszemélyzetben,tudományosságbanéspublikációkbanegy
re gyarapodott, a hiányzó konszolidáltságot, a hiányzó professzionális, módszertani és
gyakorlati biztonságot hivatott pótolni. Egyre nehezebbé válik a szociológiamibenlétét
meghatározni,segyrecsábítóbbáazamegoldás,hogyaszociológiaéppenaz,amivela
szakmaklasszikusai(Marx,Durkheim,Weber,egyreinkábbParsons–éssokkisebbjelen
tőségűalak)foglalkoztak.



6 Mint viszonylag friss példát említemmeg aBulmer–Bales–KishSklar szerkesztésébenmegjelent könyvet
(1991).

7 Egynyilvánvalókivételtermészetesenvan:DurkheimAz ön gyil kos ság címűmunkája.„Szent”szöveggéválá
sá nak okát – leg alább rész ben – elem zi Besnard (1987).
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3.

Éppenazért,mertaszociológiatörténeténekidentitásteremtőfunkciójavanaszociológián
belül,aszokványosszociológiatörténetcsaknagyfenntartásokkaltekinthetővalóbantör té
net nek. 

Aszociológiatörténetgyakranerősenszö veg ori en tált. Feladatánakkanonikusszövegek
ismertetését,továbbadását,interpretálásáttekinti.Ezértgyakranahistorikus.Eltekintatör
ténetírásegyébágazataibanszokásosszövegkritikaikövetelményektől,aszövegekkeletke
zésénekkontextusától.Látásmódjasokszorszinoptikus,azazegységbenlátolyanmozzana
tokat,amelyekaszövegetlétrehozókés/vagymáskorokperspektívájából–minthogymás
gyakorlatiéselméletiérdekekvezérelték–különbözőuniverzumokhoztartozóknaklátszot
tak.Figyelmenemaszociológiaminttudományésintézménytörténetére,hanemegyes,
gyak ran min den kontextusbólkiszakítottművekreirányul.Ezértolyangyérazérintkezésaz
egyébkéntigeninspirálószociologizálótudománytörténetíráséstudományfilozófia,illetve
a szo ci o ló gia tör té net kö zött.

Jobbesetbenaszociológiatörténetel mé let ori en tált, amiaztjelenti,hogya„klasszikus”
szövegeketajelenbelielméletinehézségekmegoldásánakaszolgálatábaállítja,belőlükvéli
kiolvashatónakaválasztazokraazelméletikérdésekre,amelyekazinterpretációszerzője
szerintmásútonmegválaszolhatatlanoknakbizonyultak.Azakérdés,hogyvalakipontosan
értelmezteeazegyébkéntmegszentelthagyományt,háttérbeszorulazzalszemben,hogy
tudottevalamiérdemlegesethasznosítanibelőle–esetlegolyanelméletitörekvésekszá
mára,amelyekmindenelképzelhetővonatkozásbantávolálltakazígyfelfogott„történet”
tárgyátképezőszerzőtől.

Ezzelatörténetietlentörténetiséggelmagyarázhatópéldául,hogyaszázadfordulófran
ciakultúréseszmetörténeténekkutatójaolyankevesetképeshasznosítaniazigenterje
delmesDurkheimirodalomból.EzazirodalomugyanisegyolyanDurkheimmelfoglalko
zik,akiigensokszállalkapcsolódika20.századvégénekegyetemiszociológiaiszubkul
túrájához,deszintemindeneltűntbelőle,amiDurkheimremint19.századifranciaértel
miségirejellemzővolt.(Angolszásznyelvterületenarrólisaligvesznektudomást,hogy
mégiscsakfranciáulírt.)

4.

Természetesenlétezikolyanszociológiatörténetírásis,amelyneknemazidentitáskeresés
és identitásbiztosítás a (látens vagymanifeszt) funkciója.Ez a szociológiatörténet tudo
mánytörténet,selsősorbanazokatérdekli,akikaszociológiátminttörténetijelenségetakar
jákmegfejteni.Ennekamegközelítésnekalegnyilvánvalóbbpéldáiazempirikustársada
lomkutatástörténetévelfoglalkozómunkákközttalálhatók.6Azempirikustársadalomkuta
tásmúltjaszolgálhatlegkevésbéidentitásbiztosítótámpontokkal.Ezönmagábankomikus
egyolyandiszciplínaesetében,mintaszociológia,devégülisérthető:azelméletiírások
könnyebben transzformálhatók időtlen,„szent”szövegekké,mintaszükségképpenmód
szertaniproblémákkalterhelt,arendelkezésreállóelemzésitechnikákésdivatokáltalkor
látozott és sokszor unalmas empirikusmunkák.7A „nagy elméletalkotók” kortársainkká te 



8 Néhány viszonylag friss példa: Bulmer (1984), Bannister (1987), Camic–Yu Xie (1994), Turner–Turtner
(1990).

9 Szimptomatikus,hogyazacikk,amelyazutóbbiidőbenalegegyértelműbbenhangsúlyoztaamagyarszocio
lógia különleges lehetőségeit és az amerikai, nyugateurópai mintáktól eltérő hivatását (Csepeli–Wessely
1992),magátmegértetnikívánvánEliasra,Simmelre,Freudra,Mannheimra,Wittgensteinrehivatkozott.Mit
istehetettvolnamást?
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hetők,mertszövegeikésazőketközvetítőhagyománynagyinterpretációsjátékteretenged
nekmeg.Azempirikusmunkáksosemszakíthatókkiteljesenkorukból.

A szo ci o ló gia iden ti tás prob lé má it sem mi sem vi lá gít ja meg job ban, mint a szo ci o ló gia 
intézménytörténete, noha éppen ez az, ami számos standard szociológiatörténetbőlvagy
szociológiatörténetielméletireflexióbólhiányzik.Etérenszámoskiválómunkaszületett.
ÉnittelsőhelyenKarádyViktorírásaitemelnémki(1976,1979,1982,1983,1988).Aleg
többilyenmunka–eznyilvánnemvéletlen–azegyesültállamokbeliszociológiaintézmé
nye sü lé sé vel fog lal ko zik.8

5.

Amagyarszociológiaidentitásproblémáisemmivelsemkisebbek,mintanyugateurópaié
vagyazamerikaié.A70es–80asévekellenzékivagyreformista identitása tárgytalanná
vált.A szociológia válságban van – írják többen (példáulTamás 1994, Szalai 1994).A
magyarszociológiaazonbannemamagyarszociológiatörténetrevalóvisszanyúlásbanfog
jakeresniidentitásproblémáinakamegoldását.Nemazért,minthaamagyartársadalomtu
dományi gondolkodás tradíciójában ne lennének olyan fajsúlyos figurák, akikhez az
elméletikvázitörténeti reflexió visszatérhetne – ellenkezőleg. Eötvös, Pulszky, Somló
Bódog,SzabóErvin,HorváthBarna,HajnalIstván,ErdeiFerencpéldáulbőségesanyagot
kínálnak a rekonstruktívmunkának.Amagyar társadalomkutatás története – ahogy erre
SaádJózsefisfelhívjaafigyelmet–bőségesenkínálpolitikaiértelmiségiazonosulásimin
tákatis.Aliberálisvagykonzervatívértelmiségiéppúgytalálhatmagánaktiszteletreméltó
ősöket,mintaradikálisszocialistavagyanépies.

Nagyonegyszerűokavanannak,hogyamagyarszociológiatörténetnemtölthetibeazt
azidentitásbiztosító,legitimálófunkciót,amelyetazangol,franciaésnémetnyelvűhagyo
mánybetöltanemzetköziszociológiában.Amagyarszociológusok–latinamerikai,afrikai
vagyázsiaikollégáikhozhasonlóan–mindenekelőtt„versenyképesek”akarnaklenni(lásd
Róbert1992).Amagyarszociológiánakcsakmintanemzetköziszociológiarészénekvan
értelme–mégakkoris,amikormagyarulíródik.Mércéjeazúgynevezettnemzetköziszín
vonal, a nemzetközi (azaz elsősorban angol nyelvű) irodalomban vitatott problémákhoz
kapcsolódik. Fennmaradásának feltétele a nemzetközi irodalomhozvaló hozzájutás és a
nemzetközikommunikációsárambavalóbejutás.

Mindennek az a természetes következménye, hogy a magyar szociológushallgatókat
elméletivonatkozásbanéppúgyDurkheimenésWeberenszocializálják,ahogynémetvagy
angoltársaikat.Amagyarszociológuséppúgya„nagytradíció”fogalmaivalfejezikimagát,
haelméletiterületretéved,mintamerikaitársa.9Mindeztulajdonképpentermészetes.

Amagyarszociológiavagytársadalomkutatástörténészetermészetesenkeserűenveszi
tudomásul,hogyesélyesincspéldáulHajnalIstvántugyanolyaniránymutatóésmintaadó
figurávátenni,mintamilyennéEliasvált.Amagyarországiszemináriumokonfogjákugyan
Hajnaltolvasni,deapublikációkbanmégisinkábbEliastfogjákidézni.Egynémetszöveg
benaHajnalidézetpótlólagosinterpretációsigényttámaszt,egyfrappánsEliasidézetelő
re vi szi a ma gya rá za tot.



10 Mindeztermészetesena„nagytradícióval”foglalkozóírásaim(ön)kritikájátisjelenti.Azismagátólértetődik,
hogyezeknekabelátásoknakaszellemébensoktekintetben(módszertanilag,nemazértékelésektekintetében)
máshogykellenemegírnomtízévvelezelőttikönyvemet(Némedi1985).
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Amagyarszociológiatörténetkutatójanyerisazon,hogynemegyszenttradíciópapja.
Amagyarszociológiatörténetnek,amagyartársadalomkutatástörténeténekcsakminttudo
mány tör té net nek, in téz mény tör té net nek, a szó iga zi ér tel mé ben vett esz me tör té net nek van 
ér tel me (ezért – pa ra dox mó don – a nagy tra dí ció in terp re tá ci ó já val szem ben sok kal több 
esélyevanarra,hogyigazántörténetiszelleműlegyen).10Igazijövőjeegyolyantudomány
ésszociológiatörténetkeretébenvan,amelyképesleszamainálsokkalintenzívebbenhasz
nosítaniazutóbbiévtizedektudományszociológiájánaktanulságait.Ezmindenekelőttazt
jelenti,hogyelsősorbanaprofesszionalizálódásésintézményesüléskérdéseirekellfigyel
nie.Evonatkozásban–mintaztSaádJózsefírásaisdokumentálja–nemvoltszó(nálunk
sem,másuttsem)valamiféleegyenes,töretlenfejlődésvonalról,azintézményesülésfoko
zatosésállandóelőrehaladásáról.AtársadalomkutatásEurópábannagykacskaringókatjárt
be,míga20.századmásodikfelében(nálunkutolsóharmadában)intézményesülnitudott,
smegszereztemagánakahelyetatudományokrendszerében.Nincsbiztosítékarra,hogy
eztapozícióta21.századbanismegfogjatudniőrizni.

NyugatEurópábanaklasszikusszociológusfiguráktiszteletreméltóságaéselismertsége
többékevésbéelfediaszociológiatörténetegyiknyugtalanítókérdését.Atársadalomkuta
tás nak van nak ugyanisaszószorosértelmébenvettfunkcionálisalternatívái.A„társada
lom” ön rep re zen tá ci ó já ban leg aláb bis vele egyen ran gú sze re pet ját szik az iro da lom, a film, 
apublicisztika(lásdLepenies1985).Nemkellrészletesenigazolni,hogyamagyarértelmi
ségihagyománybananemtudományostársadalomismereteszméjeigennagypresztízsre
tettszert,stöbbszörvitattaacéhbelitudományosságpozícióit.Amagyarszociológiatörté
netikutatássokattehetemasemlezártproblémamegvilágításáért.

Alehetőségekmégsorolhatók.Egyva ló ban történetiésszociológiaimagyarszocioló
giatörténetsokkaltöbbetnyújthatamagyartársadaloméskul tú ra sajátszerűségénekmeg
értéséhez,mintegyszokványosDurkheimmonográfiaafranciáéhoz.Kevésesélyünkvan
arra,hogyHajnal(egyébkéntDurkheimreésWeberreépítő)művénekfolytatójakéntértel
mezzükmagunkatmint„versenyképes”szociológusokat.Atársadalomkutatásésaszocio
lógiamintkulturálisjelenségtörténetiértelmeazonbanmégmegfejtésrevár.
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