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K. Hor váth Zsolt

Az in tel lek tu á lis vá kuum tól a fe le más 
professzion al izá cióig
A „tu dós sze re pek” ala ku lá sa a rend szer vál tás után1

BE VE ZE TÉS

Je len írás tár gya – az az a gaz da sá gi-po li ti kai rend szer vál tás erő te ré ben (újra)-
for málódó tár sa da lom tu dó si iden ti tás – vé le mé nyem sze rint két na gyobb prob le-
ma ti ka fó kusz pont já ban he lyez ke dik el: egy fe lől a tár sa da lom tu do mány ok át ala-
ku lás utá ni he lyét ke re ső vizs gá la to ké ban, más fe lől a rend szer vál tást ér tel me ző 
fel fo gá so ké ban. El ső lá tás ra te hát oly bá tűn het: a té ma jól fel dol go zott, ám ha 
ala po sab ban gór cső alá vesszük e kér dés kört, ak kor azt lát hat juk, hogy amíg a 
po li ti kai-gaz da sá gi rend szer vál tás pub li cisz ti kai, tár ca jel le gű tár gya lá sa igen bő sé-
ges (na pi lap ok, he ti lap ok, te le ví zi ós in ter júk), ad dig tár sa da lom tu do má nyos igé nyű 
meg kö ze lí té se, vizs gá la ta erő sen fog hí jas és kü lö nö sen egy ol da lú. Rá adá sul a 
két el té rő meg kö ze lí tés rossz sé mái, saj ná la tos mó don, egy más mal má ra haj tot-
ták a vi zet. Egy részt a köz be széd ben, kü lö nö sen az 1990-es évek el ső fe lé ben 
el ural ko dott a rend szer vál tást „el nyo mo ro dás ként”, „ki áru sí tás ként”, „ku darc ként” 
per ci pi á ló be ál lí tó dás, más részt a szo ci o ló gi ai vizs gá la tok te te mes há nya da is 
ki zá ró lag a va gyo ni és stá tus vi szo nyok meg vál to zá sá val, a tár sa dal mi hely zet és 
sze re pek (több nyi re ked ve zőt len) át ren de ző dé sé vel fog la la tos ko dott, ki szol gál va 
ez zel a tár sa dal mi-po li ti kai köz be széd igé nye it. Per sze nem azt aka rom ez zel 
su gall ni, hogy a tár sa da lom tu do mány szol gá ló funk ci ó ja ki szol gá ló vá vált (er ről 
még kü lön ben is szót ej tünk), csak azt, hogy nem ala kult ki a rend szer vál tás több 
lép té kű, a mak ro- és a mikrosz in tet együtt ke ze lő, az át ala ku lás tör té ne ti sé gé vel 
is szá mo ló, a tár sa dal mi ér té kek és be ál lí tó dá sok nagy fo kú át ren de ző dé sét szem 
előtt tar tó vizs gálat.2 Tö mö reb ben úgy is fo gal maz hat nék: bár so kat be szé lünk a 
rend szer vál tás ról, a pri mer és szub jek tív ref le xi ón túl na gyon hi ány zik a mód sze-
res kér dés fel te vés re épü lő alap ku ta tás.

Per sze nem ál tat ha tom ol va só mat az zal, hogy e rö vid kis írás ke re te in be lül 
vá laszt kap hat na mind ar ra, amit fen tebb kri ti ka tár gyá vá tet tem; csak annyit ígér he-
tek, hogy egy más lép té kű vizs gá lat ke re té ben meg kí sér lek kér dé se ket fel ten ni és 
(ta lán) vá la szo kat ke res ni két alap kér dés re: ho gyan re a gál tak a tár sa da lom tu dó sok 
a de mok ra ti kus in téz mény rend szer ki épü lé sé re, s az en nek nyo má ban já ró in téz mé-

 1  Ez a szö veg a Tár sa da lom tu do mány ok Ma gyar or szá gon, 1990–2001 cí mű kon fe ren cia so ro zat 2002. áp ri lis 
3-i ülé sén el hang zott elő adás szer kesz tett, bő ví tett vál to za ta. Kö szö nöm min de nek előtt a ke rek asz tal-
be szél ge tés meg hí vott ja i nak – Kö vér György nek, Pi kó Bet ti ná nak és Som lai Pé ter nek – a ref le xi ó it, va la mint 
a vi ta hoz zá szó ló i nak kri ti ká it, meg jegy zé se it. Az ülés tel jes anya ga meg je lent: A tár sa da lom tu do mány ok 
Ma gyar or szá gon, 1990–2001: Tu dós sze re pek és meg nyil vá nu lá sok. Bu da pest, Atel ier Francia–Magyar Tár-
sa da lom tu do má nyi Köz pont, Work ing Paper Series No. 5, 2002. Ez úton is sze ret ném mind azok se gít sé gét 
meg kö szön ni, akik cik kek kel, szem pont ok kal, öt le tek kel se gí tet ték e dol go zat meg szü le té sét.

 2  Per sze ez is csak rész ben igaz, hisz a tár sa da lom lé lek tan ol da lá ról ér kez tek tu do má nyos elem zé sek, 
lásd pl. Pa ta ki 1993; 2000, va la mint Erős 1994, 211. skk.
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nyi vál to zá sok ra, il let ve mennyi ben ala kult át a pi ac gaz da ság meg je le né sé vel sa ját 
ko ráb bi (mond juk az 1980-as évek ben konst ru ált) ön meg ha tá ro zá suk?

A két nagy kér dés ár nyé ká ban nem az in téz mé nyi, a fi nan ci á lis, a szer ke ze ti 
kér dé sek re össz pon to sí tok, az az a lát ha tó vi lág ra, mert ezt előt tem már töb ben 
meg tet ték az e he lyütt is kö zölt elő adá sok ban, ha nem a rend szer vál tás nak a tár sa-
da lom tu do mány ok ra gya ko rolt ha tá sát a tár sa da lom tu dó sok tör té ne te in, be ál lí tó dá-
sa in ke resz tül sze ret ném be mu tat ni, va gyis a ke vés bé lát ha tó ra fó ku szá lok. Más 
sza vak kal: nem a tár sa da lom tu do mány ok és ezen be lül a kü lön bö ző disz cip lí nák 
át ala ku lá sa érdekel,3 ha nem a tu dós sze re pe i nek, ön konst ruk ci ó i nak meg vál to zá-
sa, il let ve az a fo lya mat, amely er re ösztönözte.4 A dol go zat in ter jú i nak egy ré sze 
olyan tár sa da lom tu dó sok kal ké szült, akik a nyolc va nas évek ben, va gyis a ké ső 
ká dá ri szo ci a liz mus ban is mű köd tek s most is ak tív tu dó sok, a má sik ol dalt – a ho ri-
zont plu ra li tá sát szem előtt tart va – olyan fi a tal, most pá lya kez dő ku ta tók kép vi se-
lik, akik nek van rá lá tá suk ta ná ra ik nar rá ciói ra, to váb bá a ge ne rá ci ós kü lön ál lás ból 
(is) kö vet ke ző en más ér tel me zést ad tak vol ta kép pen ugyan an nak a történet nek.5 
Rö vi den: az a rep re zen tá ció áll e ku ta tás fó kusz pont já ban, me lyet a tár sa da lom tu-
dós utó lag ma gá ról és kol lé gá i ról, az az sa ját tu dós sze re pé ről elő ál lí tott.

Te vé keny sé gük meg vál to zá sa, szel le mi he vü le tük irá nyá nak mó do su lá sa so rán 
ho gyan vá la szol tak a tár sa da lom tu dó sok az 1989–1990-es évek gyö ke res for du-
la tá ra? Ho gyan vá laszt ha tók szét e ten den ci ák, s az egyé ni vá lasz tá sok tük ré ben 
mi lyen in di vi du á lis vagy tár sas kész te tés mun kált? Mi lyen tí pu sú új ér tel mi ség, új 
elit rek ru tá ló dik az ál tal, hogy a köz éle ti sze rep vál la lás meg nö ve ke dé sé vel, ki vált-
kép pen a ki lenc ve nes év ti zed ele jén, a tár sa da lom tu dós – ez út tal a kép vi selt disz-
cip lí ná tól füg get le nül – a szé les, „po zi tív tár sa dal mi nyil vánosság”6 elé lé pett? E 
kér dé sek, de kü lö nö sen az ér tel mi ség és a nyil vá nos ság kér dé sé nek fir ta tá sá hoz 
át kell te kin te nünk rö vi den azo kat a po zí ci ó kat, sze re pe ket, ame lye ket a tár sa-
da lom tu dós mint ér tel mi sé gi a rend szer vál tás előtt meg je le ní tett. Ez már csak 
azért is el en ged he tet len, mert rész ben a tör té ne ti pers pek tí vá ba he lye zés te szi 
le he tő vé an nak meg vá la szo lá sát, hogy a tár sa da lom tu do mány ban te vé keny ke dő 
ér tel mi sé gi sze rep lők (vagy leg alább is egy te te mes ré szük) mi ért érez ték az át ala-
ku lás so rán szin te meg ke rül he tet len nek a nyil vá nos ság ban mint kom mu ni ká ci ós 
ese mény so ro zat ban va ló meg je lenésüket.7
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 3  Ez ta lán né mi leg ke vés bé terra incog ni ta, mint az én kér dés fel te vé sem, hi szen a Rep li ka fo lyó irat több 
szá má ban is kü lön blok kot szen telt e kér dés kör nek. Ezt fir tat ta a Ma gyar Szo ci o ló gi ai Tár sa ság 1991. 
jú ni u si Hun ga ry in the World cí mű kon fe ren ci á ja, s eb ből „nőtt ki” szá mos ta nul mány, il let ve e ket tő együtt-
mű kö dé sé ből szü le tett a „Colonization or Part ner ship? East ern Europe and Wes tern Social Sci ences” 
cí mű kü lön szám (Rep li ka, Spe cial Issue 1996). En nek fo lyo má nya a ma gyar nyel vű „A tu do mány gyar ma-
to sí tá sa?” (Rep li ka, 1998. 33/34), mely re még a rá kö vet ke ző év ben is ér kez tek ref le xi ók (lásd Rep li ka, 
1999. 36, 147–154.). E tu do mány szo ci o ló gi ai vál lal ko zás főbb ta nul má nyai a kö vet ke zők vol tak: Csepeli–
Wessely 1992; Len gyel 1996; Kuczi 1996; Ha das 1998; Csepeli–Örkény–Scheppele 1998. Mi vel ez 
utób bi  cikk ál lí tá sai nagy vissz han got ka var tak, lásd uo. Andor ka 1998; Kusá 1998; és Lemon–Altschuler 
1998 hoz zá szó lá sát. Ilyen mély ség ben, mint a szo ci o ló gia, más ma gyar tár sa da lom tu do má nyi disz cip lí-
nák nem vol tak ké pe sek szem be néz ni múlt juk kal és a jö vő pers pek tí vá i val, több nyi re egyé ni kí sér le tek 
tör tén tek a szám ve tés re, lásd Sza bó 1992; Far kas 2000.

 4  Lásd Ör kény 1994.
 5  Az aláb bi ku ta tók kal, ta ná rok kal ké szí tet tem in ter jút: Benda Gyu la (EL TE BTK), Fe jős Zol tán (Nép raj zi 

Mú ze um), Fra zon Zsó fia (PTE BTK), Havas réti Jó zsef (PTE BTK), Klan iczay Gá bor (Collegium Bu da pest 
– CEU – EL TE BTK), Ko vács Éva (Te le ki Lász ló In té zet), Tóth G. Pé ter (Laczkó De zső Mú ze um). A fel-
vé tel nél a kö vet ke ző pa ra mé te rek kel igye kez tem szá mol ni: élet kor, nem, disz cip lí na, tar tóz ko dá si hely. 
Ez úton is sze ret ném ki fe jez ni kö szö ne te met mind nyá juk nak, hogy időt sza kí tot tak az in ter jú ra.

 6  E fo ga lom ra lásd Cot tereau 1992.
 7  A nyil vá nos ság fo gal má ra és struk tu rá lis át ala ku lá sá ra lásd Heller–Rényi 1997; Heller–Némedi–Rényi 1990.
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„LÁ PON NŐ A LEG SZEBB LÓ TUSZ”? 
TU DO MÁNY ÉS NYIL VÁ NOS SÁG VI SZO NYA 
A REND SZER VÁL TÁS ELŐTT

A mai köz be széd ben – po li ti kai be ál lí tó dás tól nem tel je sen füg get le nül – ter jed az a 
né zet, mely a ká dá ri, s ki vált a ké ső ká dá ri rend szert egy ne mű nek te kin ti az 1956-os 
for ra dal mat meg elő ző po li ti kai re zsim mel. Nem kell azon ban túl mély re ha tol nia egy 
elem zés nek ah hoz, hogy – a ké zen fek vő el len ér ve ken túl – a kü lön bö ző sé ge ket fel-
mu tas sa, nem vi tat va egyút tal azt sem, hogy Ká dár szo ci a liz mu sa, „pu ha dik ta tú rá ja” 
is dik ta tú ra volt.8 Messze nem mi nő sül het te hát apo ló gi á nak az a vizs gá lat, mely a 
Ká dár-ko ri nyil vá nos ság sok ré tű fo gal mát kez di fel tár ni, dif fe ren ci ál ni a tár sa da lom tu-
do mány ok vi szony la tá ban is. „Ta pasz ta la ti tény – ír ja Kuczi Ti bor –, hogy Ma gyar or szá-
gon a nyil vá nos ság a rend szer vál tás köz ben-után tel jes fegy ver zet tel lé pett elő. Olyan 
ma gá tól ér te tő dő en, evi den ci a ként kez dett el mű köd ni, mint ha ad dig is lé te zett vol na.”9 
Kuczi elem zésé ben meg győ ző en ér vel amel lett, hogy a hat va nas évek től fo ko za to san, 
ap ró lé pé sek ben kezd el ki ala kul ni egy, az ak ko ri tár sa dal mi tör té né sek tár gya lá sá-
ra al kal mas ér tel mi sé gi, tár sa da lom tu do má nyos, ezen be lül emi nen sen szo ci o ló gi ai 
köznyelv.10 Ez azért na gyon fon tos moz za nat szá munk ra, mert a tár sa dal mi nyil vá nos-
ság ban ah hoz, hogy egy prob lé mát re le váns mó don le hes sen elő ad ni és ér tel mez ni, 
egy fe lől már nem elég a ma gán élet szfé rá já ban, el szi ge telt mó don lé te ző, ke vés 
kö zös kó dot tar tal ma zó és ezért fél re ér té sek re okot adó „ar cha i kus ma gán nyelv”, más-
fe lől ter mé sze té nél fog va al kal mat lan er re a hi va ta los nyil vá nos sá got ura ló ide oló gia.11 
Kuczi is ar ra mu tat rá, hogy az így al ter na tí va ként je lent ke ző ér tel mi sé gi köz nyelv ab 
ovo nem tö re ke dett a do mi náns ide o ló gia ki je len té se i nek cá fo la tá ra, ha nem a ta pasz-
ta la ti va ló ság ra tá masz kod va s az adott kö rül mé nyek kö zött le het sé ges, fab ri kált in tel-
lek tu á lis-szak tu do má nyos esz köz kész let tel, nyelv vel sa ját szö veg vi lá got ho zott lét re, 
amely a hi va ta los ér tel me zés el len dis kur zu sá vá vált. A het ve nes évek szo ci o ló gi á ja 
– el te kint ve most egye net len tel je sít mé nyé től – a szak tu do má nyon be lül ho zott lét re 
te hát egy faj ta nyil vá nos sá got, egy olyan al ter na tív ér tel me zé sét a kor nak, mely több 
is, ke ve sebb is volt, mint tudomány.12

Ke ve sebb azért, mert – s itt Kuczi Ti bor a Va ló ság cí mű fo lyó irat vo nat ko zó év fo-
lya ma i nak át te kin té sé re tá masz ko dom – a „szo ci o ló gia” cím szó alatt meg je lent 
köz le mé nyek oly kor va ló ban kö szö nő vi szony ban sem vol tak a disz cip lí ná val, ám az 
ak ko ri ban je lent ke ző köz be széd nek, ah hoz, hogy ér vé nyes dis kur zus ként je len jen 
meg a nyil vá nos ság előt t, szük sé ge volt a szo ci o ló gia mint szak tu do mány le gi ti mi tá-
sá ra. E szö ve ge ket te hát el ső sor ban nem szo ci o ló gi ai iro da lom ként kell ol vas nunk, 
ha nem a kor jel leg ze tes ter mé ke i ként: for rás ként az idő szak nyel vé nek és té má i nak 
re konst ru á lá sá hoz. Ugyan ak kor e tár gyalt köz le mé nyek a hat va nas évek től lé pés ről 
lé pés re meg te rem tet ték az ide o ló gia vi lá gá ban is me ret len „va ló ság” fel tér ké pe zé sét 
és ér tel me zé sét. Így a ma gyar or szá gi tu do mány, a tu do má nyos dis kur zus – ki vé ve 

 8  Nem tár gyal ha tom itt bő veb ben a múlt po li ti kai föl hasz ná lá sá nak el té rő mó do za ta it; lásd K. Hor váth 2003.
 9  Kuczi 1992, 11.
 10  Kuczi 1992, 63.
 11  Vö. Bourdieu–Boltanski 1976, 55.
 12  Kuczi 1992, 16. sk. Más fe lől azt is meg kell je gyez nünk, hogy a szo ci o ló gi á nak – vagy ál ta lá no sab ban 

bár mely tár sa da lom tu do mány nak – nem is na gyon volt (van) ar ra le he tő sé ge, hogy a do mi náns ide o ló-
gia ál lí tá sa it cá fol ja. Sza bó Már ton ar ra mu tat rá, hogy a két dis kur zus sem funk ci o ná li san, sem a kül ső 
va ló ság gal fenn tar tott vi szo nyá ban nem egy ne mű, így té nyek kel alig ha le het ide o ló gi ai ki je len té se ket 
meg győ ző en, a szé le sebb nyil vá nos ság előtt cá fol ni. Az ide o ló gia el len sze re az el len ide o ló gia és nem a 
(tu do má nyos) tény. Lásd Sza bó 1998.
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ta lán a filozó fiát13 – funk ci ó já ban messze meg ha lad ta a nyu ga ti aka dé mi ai élet ben 
be vett „tu do mány” fo gal mát. Más kép pen fo gal maz va, ez a faj ta tu do má nyos be széd-
mód a tár sa dal mi nyil vá nos ság hi á nyá val je lent ke ző in tel lek tu á lis vá kuum hely zet ből 
kelt élet re, s ez, a hi va ta los nyil vá nos ság ban el hall ga tott „va ló ság ról” va ló, tár sa-
da lom tu do má nyos igénnyel fel lé pő be széd mód egyút tal eti kai me ga la po zott sá gú 
citoyen- tuda tot is adott mű ve lő i nek. „Olyan, po li ti ka i lag el kö te le zett tu do má nyos 
iro da lom volt ez – ír ja Ta más Gás pár Mik lós ta nul mány kö te té ről ér te kez ve Ko vács 
Gá bor –, amely a nyil vá nos ság ke re te it pró bál ta meg tá gí ta ni, mi köz ben a szó aka dé-
mi ai ér tel mé ben nem volt pro fesszi o ná lis, már csak azért sem, mi vel nem csu pán a 
szak kö zön ség nek, ha nem – (...) a szó XVIII. szá za di ér tel mé ben – [a] mű velt, ér dek-
lő dő pub li kum nak szán ták.” 14 

Nem kí vá nom ez zel ki zá ró la gos ér vénnyel azt ál lí ta ni, hogy az ér tel mi sé gi tu dós, 
te hát a nyil vá nos ság ban te vé keny sze re pet vál la ló, a fran cia ér te lem ben vett „cité”-
ben moz go ló dó „ma gyar ér tel mi sé gi” ide ál tí pu sa ezek ben az évek ben szü le tett meg 
és er re az egyet len ok ra ve zet he tő vissza, de úgy vé lem, e té nye ző még is egy faj ta kul-
csot ad a ke zünk be e je len ség ér tel me zé sé hez. Kuczi Ti bor fej te ge té se it ta lán az zal 
egé szít het nénk ki, ár nyal hat nánk to vább, hogy ez a „ci toyen- funkció” – az az előbb 
va gyok ér tel mi sé gi, s csak utóbb szak em ber – nem csak a szo ci o ló gi á ra, sőt még 
csak nem is ki zá ró lag a tár sa da lom tu do mány ra érvényes,15 ha nem meg szo rí tá sok kal 
a mű vé sze tek s ki vált a do ku men tum fil me zés me ze jé re is kiter jesz thető.16 A film ren de-
ző Bódy Gá bor egy, a moz gó kép nyelv meg újí tá sát sür ge tő cik ké ben épp né mi saj nál-
ko zás sal be szél ar ról, hogy so kan „a szo ci o ló gia és egy új tí pu sú doku men ta riz mus 
fe lé for dul tak, amely nek köz vet len tár sa dal mi ha té kony sá gá ban reménykedtek”17. 
A hat va nas–het ve nes évek do ku men tum fil mes te vé keny sé ge rend sze rint olyan, a 
je len kor tör té net vagy a szo ci o ló gia ál tal el ha nya golt kér dé sek meg vá la szo lá sá ra tett 
kí sér le tet, me lyek re egyéb ként nem na gyon volt le he tő ség; funk ci ó ja – a szó köz na pi 
ér tel mé ben – „va ló ság fel tá ró” volt.18 Az eb ben a for má ban és eb ben az idő ben ki ala-
ku ló, majd fo ko za to san ka no ni zá ló dó ér tel mi sé gi citoyen- tu dat vált a rend szer vál tás 
után bi zo nyos ér te lem ben fe les le ges sé, pon to sab ban rosszul föl fo gott, ha mis tu dat tá. 
Töb ben – még a do ku men tum film pél dá já nál ma rad va egy ide ig – úgy fo gal maz tak: 
„Mi nek a do ku men tum film, ha már min dent el le het mon da ni?”; „Mit ér ak kor a múlt 
»valóságá nak« meg mu ta tá sa, ha an nak bi zo nyí tá sa már nem har ci kérdés?”19 Úgy 
vé lem, e kér dé sek nek eb ben a for má ban va ló fel te vé se nem le gi tim, pon to sab ban 
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 13  Az 1973-as fi lo zó fus per után a tár sa da lom tu do mány ok egyes kép vi se lői ta lán még ka ján meg elé ge dett ség-
gel is fo gad ták azt a tényt, hogy a „tu do má nyos szo ci a liz mus sal” em pi ri kus mun ká juk so rán va ló szí nű leg 
ke vés bé kell majd szá mol ni uk ez után. Ez még ta lán ak kor is igaz, ha más fe lől az el tá vo lí tott fi lo zó fu sok kal 
sze mé lyük ben szim pa ti zál tak és/ vagy a mód szert mély sé ge sen hely te le ní tet ték. Ezt tá maszt ja alá Ben ce 
Györ gy, Ke le men Já nos és Papp Zsolt 1990-es vis  sza em lé ke zé se. Lásd „Ki űze tés a mar xiz mus ból”, 6.

 14  Ko vács G. 2001. A re cen zens ol va sa tá ban ez a sze rep, „ez a sa ját sá gos hely zet, ami a sza miz dat él te tő je 
volt, ma már tör té ne lem” (43. o.), bár úgy tű nik, Ta más Gás pár Mik lós szá má ra még min dig ro kon szen-
ves. Bén dek Pé ter is kétli en nek – a meg vál to zott kö rül mé nyek kö zöt ti – re le van ci á ját, lásd Bén dek 1999. 
A szo ci o ló gus Dessewffy Ti bor, mint egy ké sőb bi ge ne rá ció tag ja, a szak tu dós köz éle ti sze re pét – utal va 
ez zel Han kiss Elem ér föl fo gá sá ra – „kény szer pá lya ként” ér tel me zi, lásd Zsi dai 2002.

 15  Ilyen bel ső, no ha in ti mebb nyil vá nos ság ként is fel fog ha tó az egy szer sze mé lye sen is szem re vé te le zett, 
kb. két ezer lap ra rú gó A Nap ló is, mely 1977 és 1982 kö zött tu dó sok és mű vé szek kol lek tív mun ká ja nyo-
mán jött lét re. Lásd Bar na 1990; to váb bá Csiz ma dia 1995, I. köt., 116–117.

 16  A ba rá ti vagy in tim ala pon mű kö dő ér tel mi sé gi kap cso la tok ra mint nyil vá nos ság-zár vá nyok ra lásd Havas-
réti 2000, kü lö nö sen 50–51.

 17  Bódy 1996, 266.
 18  A do ku men tum fil me zés és a nyil vá nos ság vi szo nya i ra (a ho lo ca ust pél dá ján) lásd K. Hor váth 2001, kü lö-

nö sen 52–53.
 19  Vö. Loson czy 1993.
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rend kí vül esen dő: sok kal in kább azt a vi szony rend szert kel lett vol na, kel le ne meg vizs-
gál ni, új ra de fi ni ál ni, új ra konst ru ál ni, amely – vissza tér ve ez zel té mánk hoz – a tár sa da-
lom tu dós, a nyil vá nos ság és sa ját szak má ja kö zött fenn áll.

Ma ol vas va, úgy tű nik, rész ben iga za volt Ha rasz ti Mik lós szub jek tív han gú, a 
nyolc va nas évek ele jén írt eszé jé nek: a ki mond ha tó ság ha tá ra i nak fe sze ge té se, 
a szik la fal pe re mén va ló egyen sú lyo zás ki vált ja, ki vált hat ja a min den ko ri ha ta lom 
„fi gyel mét”. A fi gye lem, a be avat ko zás azon ban meg be csü lés is, no ha meg le he tő sen 
sze szé lyes, esen dő meg be csü lés. „Aki be le hall gat na egy cse ve gés be va la me lyik 
al ko tó ház ban – ír ja Ha rasz ti –, meg le pőd nék, mi lyen elé ge det ten me sé lik egy más-
nak a mű vé szek megrövidít teté seiket.”20 Bár ma még nem tud ha tó, nem lát ha tó át 
bi zo nyos ság gal, hogy mi lyen mély sé gű és in ten zi tá sú „meg be csü lést” je len tett – 
Mérei Fe renc sza vá val – a „Kram pusz nak”, az az a ma gyar bel ügy nek e tár sa da lom-
tu dós ér tel mi ség re for dí tott fi gyel me, annyit azon ban meg koc káz tat ha tunk, hogy a 
for má ló dó tár sa da lom tu do má nyos nyil vá nos ság ban je len len ni és ál lást fog lal ni több 
volt, töb bet ért egy pusz ta tu do má nyos pub li ká ci ó nál: szim bo li kus cse le ke det volt, 
ön ma gán túl mu ta tó aktus.21 A bel ső, eti kai ala po zá sú citoyen- tu dat az egyik ol dal ról, 
a ki tün te tett ség, a „fi gye lem” szub verzív fel kel té se és ki ér dem lé se a má sik ol dal ról 
– e ket tős ha tás a ma gyar tár sa da lom tu dós ér tel mi ség igen spe ci á lis össze té tel ét 
ered mé nyez te. Nem kí vá nom rö vid re zár ni e kér dést (alap ku ta tá sok hí ján nem is 
le het), annyit azon ban elő re bo csát ha tok, hogy az in ter jú ala nya im több sé ge ál tal 
a ki lenc ve nes évek re tett, a tár sa da lom tu do mány és a tu dós „po zí ció vesz té se ként” 
ér zé kelt fo lya mat egyik ere dő je ta lán itt ke re sen dő (igaz, volt két ki vé tel is). Az a 
ko ráb bi ki tün te tett fi gye lem, amely a tár sa da lom tu dós ér tel mi sé gi nek a tár sa dal mi 
nyil vá nos ság ban tett meg nyi lat ko zá sa it kí sér te, má ra mond hat ni tö ké le te sen meg-
szűnt, ám – vé le mé nyem sze rint – erő sen kér dé ses az, hogy a tár sa da lom tu do-
mány „rej tett be széd ként” va ló funk ci ó já nak meg szű né se va ló ban po zí ció vesz tés-e. 
Itt ugyan is nin cse nek nor mál ér té kek, nincs „a” tu do mány nak nor mál ál la po ta, az az 
az ér té kek (rá adá sul ret ros pek tív) té te le zé se nem le het kon tex tus független en ti tás; 
en nek meg íté lé se sok kal in kább az egyé ni be ál lí tó dás ered mé nye, az az ér ték íté let, 
s nem egy ana li ti ku san vizs gált ál la pot rögzítése.22

E té tel mo del le zé sé hez egy ki tű nő tör té nész rend kí vül nagy ha tá sú mű vét hí vom 
se gít sé gül: Szűcs Je nő Váz lat Eu ró pa há rom tör té ne ti ré gi ó já ról cí mű, elő ször sza-
miz dat ban (Bibó-emlékkönyv), majd a Tör té nel mi Szem lé ben mint tu do má nyos szak-
fo lyó irat ban meg je lent ta nul má nyá ról van szó, amely ké sőbb könyv alak ban, sőt több 
ide gen nyel ven is nap vi lá got látot t.23 (A fran cia ki adás egye ne sen Fer nand Braudel 
elő sza vá val ke rült a köny ves bolt ok ba.) Ez a köz is mert ta nul mány – meg íté lé sem sze-
rint – jól jel lem zi azt a sa ját sá gos hely ze tet, hogy a ho ni tu do mány egy szer re több is, 
ke ve sebb is volt a nyu gat-eu ró pai de mok ra ti kus or szá gok tu do má nyá nál. Mai szem-
mel nem le het nem ész re ven ni a Váz lat po li ti ku mát: egy, a Szov jet unió szo rí tá sá ban 
élő kis, nyu ga ti tra dí ci ók kal bí ró kul tú ra a Nyu gat fe lé for du lá sát hang sú lyoz za a 
„Kö zép-Ke let-Eu ró pa” de fi ní ci ó val. Túl azon, hogy a ro mán ér tel mi ség ked velt esszé-
lap já ban, a Plaicu Boiban mennyit él ce lőd nek ma nap ság e megál lapítá sokon,24 túl a 

 20  Ha rasz ti 1991, 11. Az es  szé ko ra be li, ala pos kri ti ká já hoz lásd Petri 1992; Klan iczay 1992; il let ve a rend-
szer vál tás utá ni „ol va sa tá hoz” Agár di 1992.

 21  Ada lé kul szol gál hat Szil ágyi 1999.
 22  Ész re ve he tő ez a köz tes be ál lí tó dás Han kiss Elem ér egyik in ter jú já ban (V. Bá lint 2002).
 23  Ma gam az aláb bi ki adást hasz nál tam: Szűcs 1983.
 24  Pél dá ul Plesu 2001. (Az írás ere de ti je a Plaicu Boiban je lent meg.)
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ki tű nő ro mán tör té nész, Sorin Anto hi bí rá ló meg j e gyzé sein,25 hadd idéz zem ehe lyütt 
egy ki tű nő fran cia bi zan ti no ló gus nő, Eve lyne Pat lagean né hány meg ál la pí tá sát:

„Szűcs köny ve vi lá go san ma gán vi se li an nak a hely zet nek a bé lye gét, amely ben 
lét re jött. A tör té net írói szán dék és a ki fej tés egy ér tel mű nyu ga ti irá nyult sá gát eb ben 
a kon tex tus ban kell szem lél ni. Az esszé ve zér mo tí vu ma az ak kor szov jet ura lom 
alatt ál ló kö zép-eu ró pai or szá gok – köz tük Ma gyar or szág – eman ci pá ló dá sa, az 
ál ta luk vin di kált sza bad ság jog ok. (…) Vé ge ze tül el mond ha tó, hogy Szűcs köny ve 
ta lán el ső sor ban egy adott kor és egy kom mu nis ta rend szer ben élő kö zép-eu ró pai 
or szág más ként gon dol ko dá sá nak nagy je len tő sé gű do ku men tu ma. Ez a hely zet 
ih let te Eu ró pa kö ze pé nek tör té ne té ről al ko tott ké pét, ame lyet mind a mai na pig nem 
vál tott fel újab b. (…) A Szűcs meg fo gal maz ta kér dés ak tu á li sabb, mint va la ha. Az 
ál ta la adott vá lasz kon tex tu sa im már a múl té. A je len új vá lasz tá so kat kíván.”26

Kü lö nös súlyt ad e meg ál la pí tá sok nak, hogy egy fran cia tör té nész nő től szár maz nak, 
aki a Váz la tot – mű fa ját te kint ve – „egy kö zép kor tör té nész tol lá ból szár ma zó po li ti kai 
ma ni fesz tum”-nak te kin ti. Ez utób bi meg ál la pí tás ki vált képp be szé des, hisz egy bá mu-
la tos tör té ne ti, geo po li ti kai elem zés ről, egy min den ízé ben a szak tu do má nyos el vá rá-
sok nak (is) meg fe le lő vizs gá lat ról van szó, ami egyút tal po li ti kai üze net tel is kó dolt. 
Egyik in ter jú ala nyom így fo gal maz ta meg e di lem mát: „Úgy tet t-e hoz zá [ti. Szűcs 
Je nő] a tör té net tu do mány hoz, mint egy an gol történész?”27 A vá lasz ter mé sze te sen 
nem le ges, ehe lyett, sze rin te, itt a „tu do mányt” egy sa ját sá gos hely zet, egy konk rét 
tér-idő ko or di ná tá ban el he lyez ke dő „al le gó ri a ként” ér de mes el gon dol ni. Mind ezek 
fé nyé ben, úgy vé lem, tu do má sul kell ven ni, hogy a ke let-eu ró pai tu do má nyos ság nak 
ré sze volt, ré sze kel lett, hogy le gyen ez a (szán dé kolt vagy szán dé ko lat lan) „rej tett 
be széd”-funk ció, ami a de mok ra ti kus át me net nek kö szön he tő en meg szűnt, el vesz tet-
te létjo go sult ságát.28 A nyolc va nas évek ál la po ta és a mai po zí ció és sze rep fel fo gás 
kö zött azon ban lé te zik egy át me ne ti pe ri ó dus, ami kor a tár sa da lom tu dós sze rep még 
a ko ráb bi nál is ki ter jesz tet teb ben je le nik meg: ez pe dig a rend szer vál tás két esz ten de-
je (1989–1990), il let ve az el ső de mok ra ti kus kor mány mű kö dé sé nek idő sza ka volt.29

AZ „ÉRTELMISÉGI”- PAR A DIG MA ÁT ALA KU LÁ SA ÉS A 
„TÁRSADALOM TU DÓS SZE REP” DIF FE REN CI Á LÓ DÁ SA: 
A VÁLTOZÁSOK TREND JE 1989–1990 UTÁN

Ami kor az 1989–1990-es rend szer vál tás és a tár sa da lom tu do mány, sőt konk ré tab-
ban a tár sa da lom tu dós sze re pei kö zöt ti össze füg gést vizs gál juk, le kell szö gez nünk, 
hogy az csak is az el moz du lás, a vál to zás pa ra dig má já ban ér tel mez he tő. El ső lá tás ra 
ta lán köz hely sze rű nek tű nik e meg ál la pí tás, hi szen a rend szer vál tás va ló ban mély re 

K. Hor váth Zsolt  Az in tel lek tu á lis vá kuum tól a fe le más professzion al izá cióig

 25  Az új vá lasz tá so kat kí vá nó ki hí vá sok ra lásd pél dá ul Anto hi 2002.
 26  Pat lagean 1999. Az idé ze tek a 271. és a 272. lap ról szár maz nak. (Ki eme lés tő lem – K. H. Zs.)
 27  Havas réti Jó zsef-in ter jú. Ha son ló vi ták övez ték Komoróczy Gé za Be zár kó zás a nem ze ti ha gyo mány ba 

(1992) cí mű kö te tét; a leg mar kán sabb el len tét az ob jek ti vi tást szá monkérő, egye te mis ta Szentpály-
Juhász Mik lós nak (1994) és az an tik vi tás mű vé szet tör té nész ének, Szil ágyi Já nos György nek (1994) a 
re cen zi ó ja kö zött jött lét re.

 28  Ta lán nem is kell kü lön hang sú lyoz nom, hogy ez zel az ál lí tás sal men  nyi en nem ér te nek, nem ér te né nek 
egyet. Egyet len jel leg ze tes el len pél da: Heller 2002. A ki tű nő fi lo zó fus nő – töb bek kö zött – az ér tel mi sé gi-
ek „fé lel mé ről” és „ál ob jek ti vi tá sá ról” be szélt.

 29  Ez per sze ál ta lá nos ság ban nyil ván va ló, a konk ré tum szintjén, az egyé ni élet út tük ré ben ne he zeb ben 
meg ra gad ha tó. A tu dós ak ti vi tás át ala ku lá sát ma gam Klan iczay Gá bor pél dá ján ér zé kel tem a leg in kább; 
az 1980-as évek for du ló ján jel lem ző, va la mint a rend szer vál tás utá ni te vé keny sé gé nek kü lön bö ző sé gét 
mu tat ja az aláb bi két for rás: Klan iczay 1998. kü lö nö sen 67. sk., va la mint Klan iczay Gá bor-in ter jú. Az át me-
net ál ta lá nos, tu do má nyos kon tex tus ban va ló ér tel me zé sé hez lásd Ben ce 1992.
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ha tó, a tár sa dal mat min den ízé ben át já ró, meg moz ga tó vál tozás együttesként ír ha tó 
le. Ugyan ak kor az is el gon dol kod ta tó, sőt iz gal mas kér dés, hogy azok a sze mé lyek, 
akik a he lyü kön ma rad tak, vál toz tak-e, s ha igen, mennyi ben. Szá mom ra na gyon meg-
győ ző en rep li ká zott er re egyik in ter jú ala nyom, mond ván, „nem le het a rend szer vál-
tást vál to zás men te sen megél ni”30. Azok is je len tő sen meg vál toz tak, át ala kul tak, akik 
lát szó lag nem re a gál tak a kül ső, poli tikai-tár sadalmi-gaz dasá gi vi lág rez dü lé se i re.

Az aláb bi ak ban négy nagy trend re kí vá nom ta gol ni e sze rep át ala ku lás sal já ró 
el moz du lás irá nya it. Hang sú lyoz ni kell egyút tal, hogy e négy nagy trend sem ér tel-
mez he tő ön ma gá ban: több nyi re nem jel le mez he tő ki me rí tő en egy sze mély ak ti vi tá-
sá nak el moz du lá sa sem egyet len tren den be lül, sőt in kább azt tar tom jel leg ze tes-
nek, aho gyan a tár sa da lom tu dós sze re pei sok ré tű vé, te vé keny sé ge ki ter jesz té sé vel 
tu dós-ön azo nos sá ga po li fon ná vá lik. Néz zük te hát a tren de ket:

1. po li ti kai sze rep vál la lás: ak tív po li ti kus, ide o ló gus-ta nács adó;
2. köz éle ti sze rep vál la lás: pub li cis ta / „meg mondóem ber”, szak ér tő (pl. a mé di á ban)
3. gaz da sá gi sze rep vál la lás: pl. köz vé le mény-ku ta tás „pi a co sí tá sa”, gaz da sá gi tár-

sa sá gok ala pí tá sa, szak ta nács adói sze rep kör stb.;
4. tu do má nyos sze rep vál la lás ki ter jesz té se.
In ter jú ala nya im – a fen teb bi meg szo rí tá sok ér vé nye sí té sé vel – el fo gad ták e 

né gyes fel osz tást.

1. A tár sa da lom tu dós ak tív po li ti ku si sze rep vál la lá sa emi nen sen a ki lenc ve nes 
évek ele jén te tő zött, az el ső de mok ra ti kus kor mány idő sza ká ban, nem vé let le nül 
be szél tek ek ko ri ban so kan „tör té nész-kor mány ról”. Azt is hang sú lyoz ni kell egyút tal, 
hogy az ak ko ri el len zé ki pad sor ok ban is rend kí vül ma gas volt a tár sa da lom tu dó sok 
ará nya, ta lán az zal a kü lönb ség gel, hogy ke vés bé a tör té nész, mint in kább a(z egy-
ko ri) szo ci o ló gus disz cip lí na do mi nált. Úgy vé lem, hogy a má so dik, 1994 és 1998 
kö zött mű kö dő par la ment hoz ta meg, in dí tot ta el a po li ti kai pro fesszion al izálódás 
fo lya ma tát: aki er re az idő szak ra is je löl tet te ma gát, az lán dzsát tört azon be ál lí tó dá-
sa mel lett, hogy éle té ben a po li ti ka lesz az el ső, és a ko ráb bi tu do má nyos élet for ma 
vagy hosszabb idő szak ra, vagy ta lán örök re a hát tér be szo rul.

Szin tén je len tős, s szám ará nyá ban ta lán meg is ha lad ja az ak tív po li ti ku sok 
szá mát a tár sa da lom tu dós hát te rű „szak ér tők” szá ma. Szin te nem volt olyan párt, 
amely ne pró bált vol na meg tu dó so kat rekrutál ni szak ér tői kö zé. Az 1990-es vá lasz-
tá so kat kö ve tő ál ta lá nos „ta nács ta lan ság” döb ben tet te rá po li ti kai erő ket, hogy a 
„po li ti ka mint hi va tás” egé szen más ter mé sze tű és lo gi ká jú te vé keny ség, mint a „tu do-
mány mint hivatás”.31 Elég azon ban egy rö vid pil lan tást vet nünk a kor szak, az az a 
ki lenc ve nes évek ele jé nek pub li cisz ti ká i ra, hogy meg ál la pít suk: a „szür ke ál lo mány” 
mennyi sé gé re vo nat ko zó po li ti ku si szó for du la tok – po li ti kai be ál lí tó dás tól füg get le-
nül – egy re in kább le gi ti má ló funk ci ót kezd tek be töl te ni. Más sza vak kal: ame lyik 
párt mö gött nem állt ér tel mi sé gi-szak tu dó si hát tér, an nak sú lya csök ken ni kez dett, 
hi szen je len tős gaz da sá gi, szo ci ál po li ti kai stb. kér dé sek ben nem tud tak ál lást fog lal-
ni, vagy leg alább is po ten ci á lis vá lasz tó ik fe lé ezt nem tud ták meg győ ző en kom mu ni-
kál ni. Bár a tár sa da lom tu dó sok-ér tel mi sé gi ek sú lya, il let ve ará nya a ké sőb bi ek ben 
egy re csök kent a po li ti kai élet mind két fen tebb em lí tett szfé rá já ban, azt azon ban 
ko ránt sem mond hat juk, hogy tel je sen el tűnt vol na: mind az 1994–1998-as, mind az 

 30 Ko vács Éva-in ter jú.
 31  Lásd er ről a klas  szi kus alap mun kát: Weber 1998.
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1998–2002-es idő szak ban mű kö dő kor mány igye ke zett ak tív tár sa da lom tu dós hí ve-
ket to bo roz ni, sőt az utób bi ese té ben ez ta lán még hang sú lyo sab bá is vált.32

2. A köz éle ti sze rep vál la lás jó for mán el vá laszt ha tat lan az elő ző trend től, sőt a 
rend szer vál tást kö ve tő évek ben igen szo ros, egy mást fel té te le ző lét mód ként je len-
tek meg. A par la men ti in ter pel lá ci ót po li ti kai pub li cisz ti ka ként meg je len te tő tár sa-
da lom tu dós-po li ti kus (kép vi se lő), úgy ér zem, va ló já ban nem tu dott vá lasz ta ni két 
én ké pe kö zött. A po li ti kus te re pe, ha té kony sá gá nak iga zi fok mé rő je – még el len zé ki 
hon atyai mi vol tá ban is – a par la men ti, kép vi se lő há zi mun ka: in nen kap ja kép vi se lői 
tisz te let dí ját, ez a mun ka he lye, s ezért vá lasz tó i nak – leg alább is elv ben – fe le lős ség-
gel tar to zik. A nyil vá nos ság ban szer ző ként va ló meg je le né se azon ban sze rep za vart 
ered mé nyez het: a kri ti kai ér tel mi sé gi vé le mény for má lá sa össze csú szik egy po li ti kai 
sze rep vál la lás sal, sőt az ál ta la rep re zen tált párt tal is. A po li ti ka ti pi ku san nem a sze-
mé lyes pre fe ren ci ák ban és at ti tű dök ben tes tet öl tő egyé ni aka ra tok ta lál ko zó he lye, 
ha nem egy töb bé-ke vés bé kö zös cél ér de ké ben szö vet sé get kö tött, a kollek tívum 
alá ren de lő dő sze mé lyek együt te se; ez zel szem ben a kri ti kai ér tel mi sé gi – s ta lán 
itt fog hat juk meg a „cité”-ben is ak tív (kri ti kai) ér tel mi sé gi és a „csak ” a tu do mány nak 
élő szak tu dós jel le gé nek külön bözőségét33 – nem csak egyé nen ként le osz tott tár sa-
dal mi sze rep, ha nem több an nál: „ka rak ter”. A fi lo zó fus Alas dair McIntyre oly kép pen 
ha tá roz za meg a ka rak tert, hogy eb ben az eset ben a „sze rep és a sze mé lyi ség 
spe ci fi ku sabb mó don ol vad össze, mint általában”34. Egy tár sa dal mi sze rep (pl. egy 
szak tu dós) és az egyén kö zött vi lá go san ér zé kel he tő a kü lönb ség, míg a „ka rak ter” 
ese té ben a kí vül ről, az őt kö rül ve vő vi lág ból ér kez nek a de fi ní ci ós kö ve tel mé nyek, 
s mind ezek „ab ból fa kad nak, aho gyan má sok te kin tik és hasz nál ják a ka rak te re ket 
ön ma guk ér tel me zé sé re és értékelésére”35. Úgy vé lem, hogy a szo ci a liz mus „tár-
sa da lom tu do má nyos nyil vá nos sá gá ban” mű kö dött és szo ci a li zá ló dott tár sa da lom tu-
dós-ér tel mi sé gi ese té ben le gi tim a „ka rak ter” ide ál tí pu sá ról be szél ni, még pe dig leg-
alább két ok ból: a mcin tyre-i meg ha tá ro zást kö vet ve igaz nak tar tom azt az ál lí tást, 
hogy „a ka rak ter kul tu rá lis és er köl csi ide ált biz to sít szá munkra”36 (eti kai helyt ál lás, 
szo li da ri tás stb. szo ron ga tott kö rül mé nyek kö zött is), s azt is re le váns nak tar tom, 
hogy amennyi ben a tár sa dal mi sze re pek ka rak te rek ké vál nak, úgy azok jól jel le mez-
het nek egy bi zo nyos kor sza kot, il let ve ab ban egy meg ha tá ro zó vi sel ke dés min tát.

Nos, a fen tebb em le ge tett „sze rep össze vo nás” ak kor kezd kü lö nö sen prob le ma ti-
kus sá vál ni, ami kor egy, a nyolc va nas évek ben ér vé nyes és ki tün te tett vi sel ke dés-
min tát, je le sül a kri ti kai ér tel mi sé gi ét mint ka rak te rét a meg vál to zott tár sa dal mi-po li-
ti kai szi tu á ci ó ban is ér vé nyes nek te kin ti va la ki. Itt lát ha tó az, hogy az „én” kö rül 
meg vál to zott tár sa dal mi vi lág vál to zá sa i ra a „ka rak ter”, aki nek tár sas sze re pe és 
sze mé lyes „én”- je szer ves össze füg gés ben áll, ne he zeb ben re a gál az át me net re, 
mint az a sze mély, aki nél csak „si mán”, egy vál to zé kony nar rá cióban új ra al kot ha tó 
tár sa dal mi sze rep ről beszélünk.37

A tár sa da lom tu dós „szak ér tő ként” va ló meg je le né se a szé le sebb nyil vá nos ság 
előt t, fő ként az írott saj tó ban, de a rá di ó ban és a te le ví zi ó ban is, szin tén a rend szer-
vál tó évek kez de té re te he tő. Az ak kor még kon ku ren cia nél kül ál ló Ma gyar Te le ví zió 
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 32  Vö. Ta más 2002.
 33 Más meg kö ze lí tés ben lásd Ha das 1998, 22–23.
 34 McIntyre 1999, 47.
 35 McIntyre 1999, 49.
 36 McIntyre 1999, 49.
 37 Vö. Ko vács É. 1994, 69. skk.
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a ha gyo má nyos, a szo ci a liz mus ból meg örö költ ér ték szer ke zet tel gaz dál ko dott, s 
eb ben bi zony ki tün te tett sze re pet ka pott a tár sa da lom ku ta tó ja is. Azon ban azt is 
el kell is mer nünk, hogy eb ben a pe ri ó dus ban még az át lag te le ví zió né ző is a szo ká-
sos nál na gyobb ér dek lő dés sel for dult a po li ti kai ese mé nyek fe lé, így az egyes prob-
lé mák tár gya lá sa kor je len tős sze re pet ka pott a ra ci o na li tás, az ér ve lés. Aho gyan 
azon ban a po li ti ka mint té ma ki ko pott a min den na pi élet ből (nem szá mít va a min den-
ko ri vá lasz tá so kat köz vet le nül meg elő ző idő sza kot), meg szűnt ál ta lá nos kom mu ni-
ká ci ós sze rep pel bí ró ins tan ci á ja (ez ta lán az el ső par la men ti cik lus má so dik fe lé től 
ér vé nyes), va la mint 1997-től, a ke res ke del mi te le ví zi ók meg je le né se kor a kép kul tú ra 
és mé dia te ma ti ka tel jes és ra di ká lis át ren de ző dé sé vel a tár sa da lom tu dós-szak ér tő 
mind in kább ki szo rul a kép er nyő nyil vá nos sá gá ból (nem szá mít va most az ala csony 
né zett sé gű, s fő ként az ál la mi te le ví zi ó ban mű kö dő ún. „be szél ge tős” mű so ro kat). A 
szo ci a liz mus ból meg örö költ, a ra ci o ná lis ér ve lés re és be lá tás ra, a ma gas kul tú rá ra 
va ló hi vat ko zás ra, a be széd re mint szö veg re és a teo retikus-prog nosz tatív be ál lí tó-
dás ra han golt rend szer vál tó te le ví zi ót, úgy tű nik, vég ér vé nye sen fel vál tot ta a ha tá-
sos ság ra, a re to ri ká ra, a ké pi meg je le ní tés szen zual itására, a po pu lá ris kul tú rá ra 
épí tő nyil vá nos ság, az az a ke res ke del mi te le ví zi ó zás, amely ben a tár sa da lom tu do-
má nyos érv kész let nem ta lál ja, nem ta lál hat ja meg a helyét.38

3. A gaz da sá gi sze rep vál la lás a fen teb bi tí pu sok kö zül ta lán a leg ke vés bé lát ha tó, 
s ta lán a leg ke vés bé szig ni fi káns is. En nek egyik oka le het, hogy a tár sa da lom tu-
do mány ok kö zül csak ke vés olyan disz cip lí na em lít he tő, mely nek köz vet len fi nan-
ci á lis hasz nos sá ga van, így ter mé sze tes, hogy a pi ac sze rep lői ke vés bé for dul nak 
e szfé ra kép vi se lői fe lé. A leg in kább pia cosítható, köz vet le nül is „forin tosítható” két 
tu do mány ág vi tat ha tat la nul a köz gaz da ság-tu do mány és a szo ci o ló gia, míg mond juk 
az et nog rá fia vagy a tör té net tu do mány alig ha ne vez he tő annak.39 Mind ket tő di rek te 
al kal ma zott tu do mány ként is mű köd tet he tő: a köz gaz dák könnyű szer rel el he lyez ked-
het tek nagy vál la lat ok nál, ban kok nál, a szo ci o ló gu sok pe dig a köz vé le mény-ku ta tás 
te rü le tén ka ma toz tat hat ták leg in kább tu dá su kat, ta pasz ta la ta i kat – már ha anya gi 
von zal ma ik er re ösz tö nöz ték őket. (Ez utób bi nál ta pasz tal ha tó a leg in kább a po li ti kai 
szfé rá val va ló kap cso lat, amely – leg alább is az utób bi idő ben – nem túl hí zel gő en 
be fo lyá sol ta a kvan ti ta tív tár sa da lom tu do mány nak a nyil vá nos ság ban meg je le nő 
képét.40) Az egyéb, a lukratív szfé ra fe lé va ló el moz du lás jel leg ze tes pél dá ja le het 
al kal ma sint a könyv ki adás, va la mint a ta nács adói sze rep kör. Ez utób bi nál ta pasz tal-
ha tó leg ke vés bé, vé le mé nyem sze rint, a tár sa da lom tu dó si iden ti tás meg tar tá sá nak 
igé nye: az „ér ték za va ros” tár sa da lom tu do má nyos vi lág kon fúz ké pe nem le he tett túl 
von zó a konk rét, a lát ha tó tel je sít mény re épü lő rend szer ben. Ta lán nem is kell kü lön 
hang sú lyoz ni, hogy a pi a ci szfé ra fe lé va ló el moz du lást emi nen sen a tu do má nyos 
vi lág anya gi kö rül mé nye i nek, bér vi szo nya i nak ki szá mít ha tat lan sá ga, sze gé nyes 
pers pek tí vái mo ti vál ták el ső ren dű en.

4. Vi ta in dí tóm ban ter mé sze te sen azok ról sze ret nék bő veb ben szól ni, akik a tár sa-
da lom tu do má nyos me ző ben ma rad tak, vagy – hosszabb-rö vi debb ki té rő után – tu dó-
si iden ti tá su kat új ra fo gal maz va vissza tér tek a ku ta tás ba vagy a ka ted rá hoz. Akár így, 
akár úgy tör tént, az 1989-es és 1990-es esz ten dő szin te min den kit „ön de fi ni á lás ra” 

 38  Lásd Györ gy 1998, kü lö nö sen 237. sk. A mé di á ban meg je le nő ér tel mi sé gi sze re pe i re – kü lö nö sen a 
„fast think ing” kap csán – Bour dieu 2001. A ha zai, köz éle ti ér tel mi ség nek a mé di á ban be töl tött sze re pé-
re pe dig Csite 2001.

 39  Vö. Ko vács J. M. 1996.; Berde 1997.
 40  Csak két pél da a tu do má nyos „hi tel vesz tés” kri ti ká já ra: Bozó ki 2002; Cse pe li Györ gy 2002.
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kénysz erítet t. Ko ráb ban utal tam már ar ra, hogy vál to zat lan kö rül mé nyek kö zött sem 
tart ha tó az a né zet, amely vál to zat lan tu dó si lét mó dot fel té te lez a rend szer vál tás után 
is. A disz cip li ná ris ön meg ha tá ro zás mo tí vu mát ta lán leg in kább a pro fesszion al izá ció 
igé nye men tén ha tá roz hat juk meg.41 E pro fesszion al izá ció tör té ne te – ta lán a be ve-
ze tő gon do la tok után ez nem lesz meg le pő – a po li ti ká tól va ló el tá vo lo dás tör té ne te 
volt: Fe jős Zol tán sze rint az 1980-as évek kö ze pén, vé gén kez dő dött e fo lya mat, s 
lé nye ges ele me volt a ko ráb ban tár gyalt rej tett po li ti kai be széd ki küsz öbö lé se. Itt 
né mi kép pen vissza kell tér nem ah hoz a kér dés kör höz, mely nek kap csán a tár sa da-
lom tu do mány „po zí ció vesz té sét” érin tet tem: no ha ko ráb ban, a tu dós as pek tu sá ból 
azt mon dot tuk, hogy ez a mi nő sí tés egyé ni ér ték íté le ten nyug szik, hi szen a „fi gye lem” 
ki tün te tett sé ge után egy kö zö nyö sebb kö zeg be ke rült ma ga a tu do mány és az azt gya-
kor ló tu dós is, ugyan ak kor a rend szer vál tás pil la na tá ban a po li ti kai élet be tá vo zó tu dó-
sok te vé keny sé ge, az ál ta luk oko zott hi á tus nyil ván nem ked ve zett sem a tu do má nyos 
élet ben ma radt tu dó sok ön ké pé nek, sem disz cip lí ná juk kül ső rep re zen tá ci ó já nak. Ezt 
csak to vább fo koz ta, hogy a po li ti ká tól va ló el tá vo lo dás sal a ma gyar tár sa da lom tu do-
mány egy na gyon fon tos él te tő mo tí vu mot, a kö zös nyelv fel szá mo lá sát is meg szen-
ved te. Kár pó tol hat ta vol na mind ezt egy erős és ha té kony, sta bil ér té kek kel bí ró, szi-
lárd eti kai ha gyo mánnyal ren del ke ző tu do má nyos me ző, mely a ref le xió, a hat ha tós 
szel le mi „vissza csa to lás” ré vén vi szony lag gyors ön de fi ní ci ó ra lett vol na képes.42 Ám 
ez, a „fel boly dult ér té kek” ko rá ban, ma gá ban a tár sa da lom tu do mány ban sem volt 
meg – amit akár úgy is fel fog ha tunk, mint a tár sa da lom tu do má nyos me ző ből va ló 
el moz du lás egyik mo ti vá ci ó ját. Az el ké szí tett in ter júk alap ján az aláb bi pa ra mé te rek 
men tén ír ha tó kö rül a tár sa da lom tu dó si sze rep át ala ku lá sa, pon to sab ban fo gal maz va 
a tu do má nyos ból a poli tikai-közéleti-gaz dasá gi te rü le tek fe lé va ló el moz du lás:

– pénz hi ány, szű kös anya gi kö rül mé nyek, egy re ne he ze dő meg él he tés;
– a po li ti kum okaf o gy ot tá vált a tu do má nyos dis kur zus ban, így az vesz tett von ze-

re jé ből (ez azon ban azt is imp li kál ja, hogy ko ráb ban jó né hány olyan sze mély is 
be le ke rült „jobb hí ján” a tu do má nyos me ző be, aki nor má lis, de mok ra ti kus vi szo nyok 
kö ze pet te ta lán egy ál ta lán nem kez dett vol na tu do mánnyal fog lal koz ni);

– a po li ti kum tér vesz té se a dis kur zus ban, va la mint a tu dó sok el ván dor lá sa egyéb 
fen tebb em lí tett te rü le tek re (vagy akár a „brain-drain” je len sé gén be lül külföl dre43) 
ér ték vá kuu mot ké pe zett;

– az ér ték vá kuum ból adó dó an 1990 után nem ala kult, nem ala kul ha tott ki anya-
gi lag „füg get len” (a gond ta lan ku ta tást biz to sí tó, nyu godt hát tér rel ren del ke ző) és 
szer ve ze té ben va ló ban au to nóm tu do má nyos me ző (a kur rens, min dig „ak tu á lis” 
té ma vá lasz tás tük ré ben jól lát ha tó e fo lya mat);

– még min dig ugyan en nek az ér ték vá kuum nak egyik mar káns je le a „tu do má nyos 
kul tú ra” hi á nya: ala csony szín vo na lú a vi ta kul tú ra, s a biz ta tó je len sé gek el le né re is 
gyér a pár be széd az egyes disz cip lí nák kö zött.

A tu dós as pek tu sá ból az el ső pon ton, az az a szű kös anya gi kö rül mé nye ken, a meg-
él he té si gon do kon – aho gyan egyik in ter jú ala nyom fo gal ma zott – „nincs mit ele mez ni; 
az vagy meg vál to zik vagy nem, de a tu dós szem pont já ból ez nem té ma”, majd annyit 
fű zött hoz zá, hogy egy ön ma gá ban is ér ték za va ros tár sa da lom ban, mint ami lyen a 
rend szer vál tás Ma gyar or szá ga, az ér ték mé rés a lát ha tó, a le mér he tő, a meg szá mol ha-
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 41  Fe jős Zol tán-in ter jú.
 42 Benda Gyu la-in ter jú.
 43 A brain-drain  je len ség ter je del mes iro dal má ból lásd Ta má si 2002.
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tó ins tan ci ák ra te re lő dik: el ső ren dű en te hát a pénz re. Egy olyan szi tu á ci ó ban, ahol tud-
va lé vő a köz al kal ma zot tak bé ré nek ala csony szint je, ter mé sze te sen a tu dós tár sa dal mi 
meg íté lé se is ez zel ará nyo san csök ken. Ha egy ál ta lán be szél he tünk po zí ció vesz tés ről, 
úgy az leg in kább eb ben a kon tex tus ban ér tel mez he tő vilá gosan.44 A tu do má nyos dol-
go zók mel lék ál lá sok vál la lá sá ra kény sze rül tek, is mert je len ség a „bő rönd-egye tem”, a 
„nyelv is ko lá zás” és az egyéb mel lék jö ve del mi stra té gi ák kiaknázása.45

A má sik szem pont, a po li ti kum ér de kes sé gé nek meg szű né se is mét meg le he tő sen 
szub jek tív és ki vált kép pen disz cip lí na füg gő té nye ző. Tud va lé vő, hogy egyes in té ze-
tek va ló ban el len zé ki „bú vó hely ként”, ali bi-mun ka hely ként mű köd tek, ám túl zás len-
ne en nek sú lyát a ma gyar tár sa da lom tu do mány összes sé gé hez ké pest túlértékel ni.46 
Szá mol nunk kell ugyan ez zel a ten den ci á val, hogy sú lyá hoz ké pest adek vát hely re 
ke rül jön, mind azo nál tal úgy vé lem, azt sem té veszt het jük szem elől, hogy a rend-
szer vál tást kö ve tő évek ben nem hogy csök kent, de ta lán még nőtt is a „po li ti ka” mint 
té ma meg je le né se; ez ki vált a tör té net tu do mány ban, a kor tör té net írás ban te tő zött. 
Ez a tör té ne ti-mo rá lis „szám ve tés” idősza ka.47 Azt hi szem, ehe lyütt nem kell kü lö-
nö sen hosszas passzu so kat szen tel ni en nek bi zo nyí tá sá ra, csak né hány pél da: az 
el ső he lyen egy ér tel mű en a Ká dár-re zsim ben ta bu ként ke zelt 1956-os for ra da lom 
be mu ta tá sa áll, majd a ki te le pí té sek, az in ter ná ló tá bor ok tör té ne té nek fel dol go zá sa, 
a po li ti kai dön tés ho zók do ku men tu ma i nak ki adá sai kö vet kez tek, majd 1994-ben, az 
év for du ló kap csán a holokauszt tár gya lá sá ra ke rült sor.48 Bár ho gyan is néz zük, ez 
a faj ta „új po li ti kai hul lám” pél dá nak oká ért a tör té net tu do mány ban a rend szer vál tás 
nyo mán – az EL TE-n a Gaz da ság- és Tár sa da lom tör té ne ti Tan szék meg ala pí tá sá-
val – né mi kép pen in téz mé nye sen is meg iz mo so dott tár sa da lom tör té net-írás ter je dé-
sé nek, meg gyö ke re se dé sé nek ro vá sá ra men t.49 Mind azo nál tal ez a je len ség más, 
ro kon tu do má nyo kat, a nép raj zot, a szo ci o ló gi át nem vagy ke vés bé érin tett; ta lán 
még az iro da lom tör té net-írás ban le he tett ha son ló, „szám ve tő” jel le ge.

Az azon ban bi zo nyos, hogy a tu do má nyos dis kur zus struk tú rá já nak át ala ku lá sa, 
át szer ve ző dé se, va la mint a tu do má nyos me ző ben te vé keny ke dő tu dó sok el moz du lá-
sa meg za vart ér ték ál la po tot ered mé nye zett. Mi ben nyil vá nult meg ez a za var? Elő ször 
is a het ve nes–nyolc va nas évek ben, a fen tebb már tár gyalt okok mi att, az zal, hogy a 
tár sa da lom tu do mány a po li ti kai köz be széd ala kí tá sá ra is vál lal ko zott, né mi leg el ha nya-
gol ta fő fel ada tát, pél dá ul az alap ku ta tá sok elvégzését.50 Ez el ső ren dű oka le het an nak, 
hogy a rend szer vál tást kö ve tő évek ben nincs mi re „épít kez ni”, mert a nagy fel vé te lek, 
a nagy ku ta tá sok nem tör tén tek meg. Per sze ál ta lá nos ság ban koc ká za tos egy ilyen 
ki je len tés (hi szen nyil ván disz cip lí nán ként vál to zik, s szá mos el len pél da is em lít he tő), 
ám a tu do má nyos nyil vá nos ság ban szimp tó ma ér té kű to posz ként tér vissza.

Na gyon ér de kes, össze tett prob lé ma az el ső lá tás ra pa ra do xon nak tet sző hely zet: 
a ma gyar tár sa da lom tu do mány au to nó mi á já nak kér dé se. A be ve ze tő gon do la tok 
fé nyé ben, va la mint a tár sa da lom tu dós po li ti kai, köz éle ti sze rep vál la lá sát bon col ga tó 
ki je len té se ink tük ré ben lo gi ku san – és na i van – azt fel té te lez het nénk, hogy a tu dó-

 44 Havas réti Jó zsef-in ter jú.
 45 Bő veb ben lásd Ko vács É. [é. n.]
 46  A hi va ta los tu do má nyos in té ze tek, va la mint a hát tér in té ze tek sze re pé re bő veb ben lásd Csiz ma dia 1995, I. 

köt. 163–172.
 47 Havas réti Jó zsef-in ter jú.
 48 Pe tő 1989.
 49  Ter mé sze te sen nem az a baj, hogy több po li ti ka tör té ne ti tár gyú dol go zat lá tott nap vi lá got, ha nem hogy 

ke ve sebb tár sa da lom tör té ne ti jel le gű. Er ről bő veb ben: Benda 1997; Kö vér 1997.
 50 Ko vács Éva-in ter jú.
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sok ér dek ér vé nye sí tő sze re pe meg nőtt; hogy egy ilyen kis or szág kis tu do má nyos 
vi lá gá ban egy ilyen jól fej lett tu do má nyos lob bi elég ah hoz, hogy a tár sa da lom tu do-
mány min dig is vá gyott au to nó mi á ját, az az a na pi po li ti kai-fi nan ci á lis be fo lyá sok tól 
men tes mun ka kö rül mé nye ket meg te remt se. Evi dens len ne azt gon dol nunk: egy új 
po li ti kai elit új tu do má nyos-szel le mi eli tet sze ret ne ma ga kö rül, il let ve ma ga mö gött 
tud ni, rá adá sul a tár sa da lom tu do má nyos szfé ra – mint aho gyan ko ráb ban lát tuk – 
épp pro fesszion al izálód ni ké szül, te hát kül ső, in téz mé nyi, pénz ügyi re for mok ra, 
tá mo ga tás ra lesz szük sé ge. Ezek ből a pre misszák ból ki in dul va – a Har ma dik Köz-
tár sa ság Fran ciaországában pro fesszion al izálódó po zi ti vis ta „tör té net tu do mány hoz” 
hason latosan51 – el gon dol ha tó lett vol na az au to nó mia meg szer zé sé nek le he tő sé ge. 
Nem kell kü lö nö sen éles lá tó nak len nünk ah hoz, hogy be lás suk: eb ből sem mi nem 
va ló sult meg. Csak pél da ként em lí tem, hogy a Te le ki Ala pít vány tu do má nyos ku ra-
tó ri u ma lét re jöt te kor a par la men ti erő vi szony ok függ vé nyé ben (!) ala kult meg; nem 
kell kü lö nös kép pen rész le tez ni, hogy e for ma élet kép te len nek bi zo nyult. „A tu do má-
nyos me ző – ál la pít ja meg már a ki lenc ve nes évek ele jén szü le tett ta nul má nyá ban 
két ant ro po ló gus – már/még nem elég erős ah hoz, hogy az... in terp re tá ci ók hoz 
ma gá tól ér te tő dő tár sa dal mi ér vé nyes sé get ren del jen … Ab ban, hogy a tár sa da lom-
tu do mány nak a tár sa dal mi nyil vá nos ság ról va ló sa ját be szé dét még min dig kép te len 
ma gá tól ér te tő dő en le gi tim ke re tek kö zé he lyez ni (ez annyit je lent, hogy az ered-
mény el ké szül het, ki nyom ta tód hat, de sen kit nem ér de kel, „lóg” az üres tér ben), a 
tár sa da lom ku ta tás stá tu sá nak bi zony ta lan sá ga fe je ző dik ki.”52

Nem ál tat ha tom az zal ol va só mat, hogy er re a komp lex kér dés re, te hát ar ra, hogy 
mi ért nem vált au to nóm má a ma gyar tu do má nyos élet, ér de mi vá laszt tu dok ad ni. 
Fel te he tő, hogy épp a túl erős net workök aka dá lyoz ták e fo lya ma tot; hogy a nyolc-
va nas évek „be szo rí tott” kö zeg ben élő tár sa da lom tu dó si kö zös sé ge vol ta kép pen 
pszeu do- com mu ni tas volt, s a le he tő sé gek fel sza ba du lá sá val min den ki egyé ni uta-
kat, kar ri er min tá kat kö ve tett. Min den eset re az ér ték vá kuum és az au to nó mia hi ány 
együtt ál lá sá ból ere dez tet he tő, vé le mé nyem sze rint, a tár sa da lom tu do má nyos té ma vá-
lasz tás köz éle ti jel le gé nek pri má tu sa. Ez nem je len ti azt, hogy ön ma gá ból az egyes 
tu do mány ágak bel ső struk tú rá já ból, szak mai fej lő dés tör té ne té ből kö vet ke ző en nem 
szü let nek ku ta tá sok, ha nem in kább ar ra a je len ség re pró bá lok rá mu tat ni, aho gyan az 
egyes disz cip lí nák a köz be széd ben ural ko dó áram la tok kö ré, mel lé szer ve zik té ma vá-
lasz tá sa i kat. Fe jős Zol tán pél dá ul ar ra mu ta tott rá, hogy az el múlt tíz esz ten dő ben a 
nép raj zi gyűj té sek 95 szá za lé ka a ha tá ron tú li ma gya rok kul tú rá já nak fel dol go zá sá ra 
irá nyult; en nek tu do má nyos, még in kább köz éle ti „kód ja” az ar cha i kus, még ép pen élő 
tra dí ci ók be gyűj té se, az „utol só óra” lo gi ká jú ér ve lés volt.53 Nyil ván va ló, hogy ez a ten-
den cia ko ránt sem füg get len az 1990 utá ni Ma gyar or szág Er dély-, tá gab ban ma gyar-
ság po li ti ká já tól. Mind eköz ben az, hogy mi tör tént Ma gyar or szá gon az ún. „né pi 
kul tú rá val”, tu do má nyos prob lé ma ként szin te fel sem me rült. A po li ti kai szán dé kok 
ki szol gá lá sa mel lett az is sze re pet játsz ha tott, hogy az et nog rá fia – mint aho gyan Fra-
zon Zsó fia a be szél ge tés so rán rá mu ta tott – még min dig el ső sor ban „tör té ne ti” tu do-
mány. Ma gya rul az, hogy a mai Ma gyar or szág te rü le tén mi zaj lik le, ho gyan len ne az 
meg je le nít he tő egy nép raj zi dis kur zus ban, nem iga zán kér dé ses. Pe dig a kár pót lás 
nyo mán új ra szer ve ző dő gaz da sá gok ki tű nő te re pei le het tek vol na (s két pé csi szak dol-
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 51 Lásd Noiriel 2001, 241. skk.
 52 Bodó–Biró 1997, 306. (Ki eme lés tő lem – K. H. Zs.)
 53 Fe jős Zol tán-in ter jú.
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go zat ere jé ig let tek is) egy na gyobb vo lu me nű gaz da ság et nog rá fi ai vizs gá lat nak, ám 
a té ma saj ná la tos mó don nem kel tett érdek lődést.54

A szo ci o ló gi á ból me rít ve egy má sik pél dát: a rend szer vál tást kö ve tő tár sa dal mi 
át ren de ző dés nyil ván va ló mó don „kin cses bá nyá já vá” vált egy sor tár sa dal mi vizs gá-
lat nak. Itt nem is annyi ra az elem zés tár gyá val van prob lé ma, mint a fel dol go zás mód-
já val. A rend szer vál tás tár sa da lom ké pét vi zi o ná ló ma gyar szo ci o ló gi á nak hosszas 
em pi ri kus vizs gá ló dás után is csak annyi ra tel lett, hogy egy, a köz be széd ben már 
ré gen meg ho no so dott, szte re o tí pi ák kal ope rá ló elem zést: a dichotóm, le sza kad tak-
ra és meg gaz da go dók ra szét sza kadt tár sa da lom ké pét kí nál ja fel fo gyasz tás ra. A 
szo ci o ló gus kép zett sé gű, de fő ként ant ro po ló gi ai mód sze rek kel dol go zó Zen tai 
Vi o let ta volt az el ső, aki „Győz te sek ből tet te sek, vesz te sek ből ál do za tok?” cí mű 
ta nul má nyá ban meg fo gal maz ta e szte re o ti pi zált tár sa da lom kép kri tikáját.55 A 
je len kor tör té net és a tár sa da lom tör té net, de még a szo ci o ló gia met szés pont ján is 
el he lyez ke dő, s az utób bi idő ben köz éle ti-po li ti kai te her rel ne he zí tett Ká dár-kor szak 
tár sa dal mi sá gá nak vizs gá la tá hoz pél dá ul dön tő en a köz be széd ben ural ko dó szte-
re o tí pi ák nyo mán nyúl tak a ku ta tók, „és – mint a szo ci o ló gus Lé vai Ka ta lin ír ja egy 
tár cá já ban – még csak kí sér le tet sem igen tet tünk ar ra, hogy a tár sa dal mi cso por tok 
és az egyé nek ezer fé le el té rő lé te zé si mód já ról meg fe le lő tu dást sze rez zünk. Eh hez 
ugyan is az ele mi tisz tá zá si vágy és a kí ván csi ság kí vá nal mán túl alap ve tő en más 
meg kö ze lí tés mód ra lett vol na szük ség. A sta ti kus, struk tu ra lis ta tár sadalom felfogás 
he lyett egy iga zán életközeli meg kö ze lí tés re, amely az em be rek sa ját ta pasz ta la ta it, 
sze mély kö zi vi szo nya it vizs gál ja.”56 E so rok író já nak is úgy tű nik, hogy szo ci a liz mus-
föl fo gá sun kat egy re in kább a fen tebb vá zolt em lé ke zet po li ti kai ká no nok, a me mó ria 
rep ro duk tív min tá i ra rá ját szó irá nyí tott tu dá sok ha tá roz zák meg, és ke vés bé a nyu ga-
ti, tár sa da lom tu do má nyos igénnyel mun kál ko dó ku ta tás.

Az utol só pont, amely re in ter jú ala nya im a tár sa da lom tu dós sze re pe it tag lal va 
szin te egy ként rá mu tat tak: a szak ma be li ek kel és az egyéb disz cip lí nák kép vi se lő i-
vel vi tat ko zó tu dós sze re pét hi á nyol ták a rend szer vál tás utá ni tár sa da lom tu do mány 
pa let tá já ról. El ső meg kö ze lí tés ben lo gi kus lett vol na an nak fel té te le zé se, hogy a fel-
sza ba dult tár sa dal mi nyil vá nos ság gal egy idő ben, at tól ter mé sze te sen nem füg get le-
nül, meg nö vek szik, ki tá gul és ez ál tal gaz da gab bá vá lik a tu do má nyos nyil vá nos ság 
is. Az ak ko ri ban in du ló, ir re á li san nagy szá mú fo lyó irat elv ben le he tő sé get is kí nált 
en nek az éle de ző nyil vá nos ság nak. A leg fon to sabb kö zü lük ter mé sze te sen a nyíl tan 
kri ti kai lap nak in du ló Bu da pes ti Könyv szem le volt, amely már el ső szá má ban kö zöl-
te Nie der müller Pé ter et nog rá fus nak az ant ro po ló gia és a nép rajz tu do mány tör té ne-
ti és -elméleti kér dé se ket fir ta tó cik két, me lyet hosszas disz cip li ná ris vi ta kö ve tett, 
majd a szo ci o ló gi ai fo lyó irat nak in du ló Rep li ka ha sáb ja in foly ta tó dott továb b.57 Nagy 
je len tő sé gű volt to váb bá 1995-ben az ún. kri ti ka-vi ta, amely nek so rán a tár sa da-
lom tu do má nyos, el ső sor ban a re cep ció esz té ti ka, az iro dal mi hermeneu ti ka nyel vét 
be szé lő if jú iro da lom tör té né szek egy „szim bo li kus tér- és po zí ció fog la lás” ke re té ben 
he lyet kö ve tel tek ma guk nak az iro da lom tu do má nyos élet ben. (Jel leg ze tes azon ban, 
hogy a pé csi Je len kor ban in du ló disz kusszió az Élet és Iro da lom cí mű he ti lap ba 
te vő dött át.) Az el mé le ti elő fel te vé se ken túl, szá munk ra itt e nagy, az egész disz cip lí-

 54 Fra zon Zsó fia-in ter jú.
 55 Zen tai 1999. A vá la szok a 2000 kö vet ke ző szá ma i ban je len tek meg.
 56 Vö. Lé vai 2002. (Ki eme lé sek tő lem – K. H. Zs.)
 57  Lásd a BUKSZ 1. szá má ban kez dő dő, majd az 1990-es év fo lyam ban foly ta tó dó esz me cse rét, va la mint a 
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nát meg moz ga tó vi ták nak leg in kább tu do mány tör té ne ti és -szo ci oló giai re le van ci á ja 
van. Va jon mi le het az oka an nak, hogy a rend szer vál tás for ga ta gá ban bá mu la to san 
ki tá gult nyil vá nos ság má ra – ön kor lá to zó mó don – be szű kült? Egyik in ter jú ala nyom 
a „sze lep” me ta fo rá já val kí sé rel te meg föl ol da ni a prob lé mát: a hosszú időn át vissza-
tar tott vé le mé nyek a le he tő sé gek fel sza ba du lá sá val ter mé sze tes mó don jöt tek elő, 
ám ez zel még nem te rem tet ték meg a tu do má nyos vi ta „kul tú rá ját”. Ezen nincs is 
mit cso dál koz ni; „aki ket negy ven évig ar ra szo ci a li zál tak, hogy nin csen pár be széd 
sem egy más sal, sem más tu do má nyok képviselőivel”58, azok nem fog nak va rázs-
ütés re át ala kul ni. Egy má sik ér tel me zés vi szont ez eset ben in kább az in téz mé nyes, 
s ke vés bé a sze mé lyes szint re he lyez te a hang súlyt; esze rint a vi ta hi á nya a pub li ká-
ci ós vi szo nyok ra di ká lis át ala ku lá sá val van össze füg gés ben: a ré gi szak fo lyó irat ok 
el vesz tet ték je len tő sé gü ket, míg az újak nem vál tak mér cé vé. A tá gabb spekt ru mú, 
kri ti kai-kul tu rá lis la pok ban szak tu do má nyos kér dé sek meg vi ta tá sa pe dig – leg alább-
is a szak ma e te kin tet ben kon zer va tí vabb fel fo gá sú kép vi se lő i nek – ina dek vát hely; 
„ki vin ni” a vi tát annyit tesz, hogy kí vül he lyez zük ma gun kat a szak mai közössé gen.59 
Egy har ma dik ér tel me zés pe dig azt eme li ki, hogy a vi ta hi á nya egye nes foly ta tá-
sa an nak, hogy va ló di, szak tu do má nyos köz élet nem vagy csak el vét ve volt, így a 
má sik ku ta tá sá nak to le rá lá sa, az zal szem ben a kor rekt kri ti kai at ti tűd ér vé nye sí té sé-
nek min tá ja hi ány zik a ma gyar tár sadalom tu domány ból.60

Úgy ér zem, ez a dol go zat – egy elő re – több ok ból ki fo lyó lag is le zár ha tat lan. 
Egy fe lől azért, mert mind e so rok író ja, mind az in ter jú ban meg kér de zet tek, mind a 
hi vat ko zás ként fel tün te tett elem zé sek szer zői „ben ne áll nak” az át ala ku lás nak eb ben 
a fo lya ma tá ban, s ter mé sze te sen még nem tud ha tó, hogy az el kö vet ke zen dő évek 
mi kép pen ár nyal ják, vál toz tat ják meg az át ala ku lás mi ként jé ről, itt a pro fesszion al izá-
ció fe le más si ke ré ről meg fo gal ma zott ál lí tá so kat. Más fe lől, s ez a hi vat ko zá sok ból is 
ki tű nik, a szá mos, az egyes disz cip lí nák ra össz pon to sí tó ér de kes meg kö ze lí tés, kvan-
ti ta tív vagy kva li ta tív elem zés el le né re ne héz ál ta lá nos ké pet fes te ni a ma gyar tár sa-
da lom tu do mány ok je len le gi ál lá sá ról. Eb ben az össze füg gés ben mon dom, s ko ránt-
sem a szer ző ma ga ment sé ge gya nánt, hogy e dol go zat mind össze né hány ös vényt 
sze re tett vol na ta pos ni eb ben az – egy elő re – „át lát ha tat lan nak tű nő erdőben”.61
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 58 Fra zon Zsó fia-in ter jú.
 59 Fe jős Zol tán-in ter jú.
 60 Ko vács Éva-in ter jú.
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