
Csontos László kollégánk, tanárunk és barátunk emlékének adózunk a Közgazdasági
Szemle e számában. Látszólag keveset hagyott hátra: könyvet nem írt, tanulmányainak
száma csekély, tanítványai még keveset bizonyítottak. Kortársai számára azonban meg-
kerülhetetlen tekintély, a fiatalabbaknak pedig meghatározó viszonyítási pont. A legna-
gyobbak egyike a pályatársak közül. Mintha mindenhez értett volna: logikához, ismeret-
elmélethez, erkölcsfilozófiához, társadalombölcselethez, szociológiához, közgazdaság-
tanhoz, matematikai statisztikához.

Alapvetõen mégis közgazdász volt. Így jegyezte cikkét a HVG Vélemények rovatá-
ban, ezt mondta róla a Budapesti (akkor még Marx Károly) Közgazdaságtudományi Egye-
tem (amikor diplomát kapott 1977-ben és amikor megvédte doktori értekezését 1982-
ben), a University of Connecticut (amikor Ph.D. fokozatot ítélt neki 1993-ban) és a
Közép-Európai Egyetem is (amikor a közgazdaságtan professzorává nevezték ki 1996-
ban). Szociológus is volt. Ezt az Eötvös Loránd Tudományegyetem ismerte el diplomá-
val 1980-ban, majd késõbb a BKE Szociológia Tanszéke (ugyancsak kinevezés formájá-
ban 1994-ben). Végül, mûvelte a politikatudományt is, hiszen 1994-tõl a Közép-Európai
Egyetem Politikatudományi Tanszékének volt a tanára. Pályáját azonban filozófusként
kezdte, ahogy azt elsõ publikációi is mutatják. Egyszerûen azért, mert közgazdászként,
szociológusként vagy politológusként nem nagyon tehetett mást. Pályára lépésének idejé-
re a hagyományos marxizmus dominanciája a kontinentális társadalomtudományokban
már olyan � távolról sem ideológiai, hanem � merõben ismeretelméleti károkat okozott,
amelyre gyakorlatilag csak két válasz volt lehetséges. Vagy mindenestül elfordulni a
társadalomelmélettõl, és tisztán empirikus munkát végezni (amit az amerikai típusú szo-
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ciológia, illetve � különösen minálunk � a szociologizáló, esettanulmány-író közgazda-
ságtan térhódítása jelzett), vagy a módszertani individualizmus szellemében lefolytatni
azt az ismeretelméleti vitát, amely a nyolcvanas évek közepére teljesen átrajzolta a társa-
dalomtudományok térképét (mellékesen megreformálva magát a marxizmust is). Csontos
ez utóbbit választotta: közgazdászként és szociológusként episztemológiai kérdésekrõl írt
disszertációt, ezt tanította éveken át az egyetemen, és errõl értekezett azokban a beveze-
tõkben, amelyeket klasszikus társadalomelméleti mûvekhez írt.

Az ilyesmi persze kitolja az önálló kutató munka kezdetét. Nem lehet addig hiteles
válaszokat adni a társadalom kérdéseire, amíg nem tisztáztuk a kérdések felvetésének, a
fogalomalkotásnak és a magyarázatok felépítésének szabályait. Ez nem probléma � mondjuk
� egy amerikai közgazdásznak vagy ökonometrikusnak. Az õ diszciplinájuk mintegy
hallgatólagosan közvetíti a szóban forgó ismeretelméleti elveket. A hetvenes évek konti-
nentális szociológiájában, különösen a világtól elszigetelt, a tudományos vitákat cenzúrá-
val elfojtó Magyarországon azonban mindez másképp volt.

A következõ lépés pedig még mindig tisztán teoretikus. Az ismeretelmélet még nem
társadalomelmélet. Csontos, az irányzat úttörõjeként, kortársait évekkel megelõzve for-
dult a racionális döntések elmélete felé. 1985-ben és 1986-ban tartott két szemináriumá-
nak anyaga � Szituációs-logikai modellek a társadalomtudományokban, valamint A köz-
javak problémája és a kollektív cselekvés elmélete � kéziratos jegyzet formájában tucat-
szám keringett a városban, követõket toborozva és iskolát teremtve. A lemaradás a kon-
tinentális iskoláktól egészen csekély, másutt szintén csak az évtized közepén indultak
efféle kurzusok. Innen pedig a továbblépés a mikroökonómia felé már egészen természe-
tes. (Részben éppen a közgazdaságtan minél tökéletesebb elsajátítása érdekében ment el
Csontos 1988-ban Amerikába.) A racionális döntések modellje olyan elméleti alapot te-
remt, amelyrõl kiindulva már azonos nyelven tárgyalhatók a közgazdaságtan, a szocioló-
gia, a politikaelmélet és még egy sor más társadalomtudományi diszciplína hagyományos
problémái. Végre valóban aktuális társadalmi problémákkal tudott foglalkozni. A politikai
légkör is gyökeresen más lett, mire 1994-ben hazatért Amerikából. A járadékszerzésrõl, a
fiskális illúziókról, a privatizációról, a jegybank szerepérõl, a tandíjreformról jelentek meg
írásai, de most már nem csak a szaksajtóban. Mindezek mellett, a legnagyobb hazai bank
elnöki tanácsadója is volt. A befejezésre azonban már nem marad idõ. 44 évesen halt meg.

Az alábbi írások szerzõi tisztelettel ajánlják tanulmányaikat emlékének.
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