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Harmincéves a Replika 

Büszkén jelentjük, hogy a Replika pontosan harminc évvel ezelőtt, 1990 őszén jelent meg 
először. Tematikus összeállításunk e harmincéves történet négy elemére kívánja fölhívni a 
figyelmet. Először is, a folyóirat születésének egy olyan dimenzióját szeretnénk előtérbe ál-
lítani, mely – sajnálatos módon – kihullott a kollektív emlékezetből. A Replika ugyanis az 
1988-ban létrehozott FISZOK-ból, vagyis a Fiatal Szociológusok Klubjából nőtt ki Antal 
Z. László és Hadas Miklós kezdeményezésének köszönhetően. A mából visszatekintve le-
nyűgözőnek tűnik az a lendület, mely az alapítókat arra késztette, hogy havonta akár nyolc-
tíz szakmai és politikai eseményt szervezzenek. A mellékelt dokumentumok egyértelművé 
teszik, hogy a FISZOK a rendszerváltás egyik fontos intézménye volt; nem véletlen, hogy 
nagy érdeklődéssel kísért, ellenzéki szellemiségű rendezvényeit a Kossuth Klubban, vagyis 
az 1956-os Petőfi Kör egyik kultikus közösségi terében tartotta. Mindamellett a FISZOK 
egy alternatív szociológiai társaságként működő, intenzív szakmai fórumként is létezett. 
E szerveződések logikus következményeként született a Replika, melynek alapításával egy 
önmagát „új generációként” azonosító csoport tett kísérletet arra, hogy egy többé-kevésbé 
kikristályosodott programmal vitalizálja a szociológiai közéletet. 

Másodszor, e tematikus összeállítás révén azt is szeretnénk láttatni, hogy e harmincéves 
történet talán legfontosabb szellemi referenciáját a 90 éve született Pierre Bourdieu mun-
kássága jelentette. Ő az a szociológus, aki még 2020-ban, halála után 18 évvel is magasan 
vezeti az összes nemzetközi szakmai hivatkozás toplistáját. Alakját Karády Viktor idézi föl, 
aki 1965-től csaknem negyven éven keresztül a „mester” közvetlen munkatársaként alkotott 
a párizsi Centre de sociologie européenne-ben; nem mellékesen ő az a szerző, aki az Actes 
de la recherche en sciences sociales című folyóiratban az alapító atyát követően a legtöbb 
publikációt jegyezte. A Karádyval készült Hadas-interjút egy posztumusz Bourdieu-írás 
követi, amelyben a szerző önmagára irányítja a szocioanalízis fegyvertárát. A saját magára 
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vonatkoztatott hasadt habitus fogalma az utóbbi években jelentős karriert futott be a fran-
cia és az angolszász szociológiában – mindenekelőtt a társadalmimobilitás-kutatásokban.  
A Bourdieu-vel kapcsolatos összeállítást azoknak a Replika-cikkeknek a listája zárja, amelye-
ket Bourdieu írt, illetve a francia szociológus explicit hatása alatt születtek.

A rendhagyó összeállítás harmadik elemével is az ünneplés és önreflexió szerves egységét 
kívánjuk nyomatékosítani. Demeter Márton tudománymetriai elemzése a Replika 30 évét 
vizsgálja az MTA által „A”-kategóriásnak minősített magyar, illetve hazai kiadású angol nyel-
vű társadalomtudományi folyóiratok kontextusában. Munkájából kiderül, hogy a Replika a 
statisztikai módszereken alapuló tudománymetria kvantitatív mutatói alapján előkelő helyet 
foglal el a magyar mezőnyben. A folyóiratok általános impaktjának egyik legfontosabb in-
dikátora, az idézett dokumentumok aránya szerint a Replika a 14 társadalomtudományi lap 
között az ötödik helyen szerepel. A szerző kiemeli, hogy az idézett cikkek aránya (1,84) és az 
olvasottság szerint a folyóirat még az angol nyelven kiadott folyóiratok többségéhez képest 
is kiemelkedő teljesítményt produkált. E teljesítmény értékét növeli, ha a magyar nyelvű 
olvasói piac behatároltságát és a lap erőteljes elméleti orientációját is figyelembe vesszük. 
Számunkra e tudománymetriai próbatétel fő hozama az volt, hogy a diszciplína társadalmi 
státuszával és a forrásmegvonásokkal összefüggő korlátok ellenére is igazolva láttuk: a Rep-
lika nemcsak fent van a térképen, hanem a magyar nyelvű interdiszciplináris társadalomtu-
domány egyik legfontosabb műhelyének tekinthető.  

Az ünnepi blokk zárásaként a Replika alapításának 30. évfordulója alkalmából szervezett 
szabadegyetemi rendezvényünk programját közöljük. Nem véletlenül választottuk a „sza-
badegyetem” műfaját, hiszen ez a szóösszetétel (szabad + egyetem) különös súllyal bír az 
egyetemi autonómiával szembeni erőszakos támadások közepette. Ahogy az itt közölt szek-
cióbeszélgetések címeiből is kiderül: olyan témaköröket igyekeztünk középpontba állítani, 
amelyek nem csupán a Replika elmúlt harminc évének interdiszciplináris szellemiségét tük-
rözik, hanem arra is alkalmasak, hogy a jelen korszak legfontosabb társadalmi problémáira 
reflektáljanak. Sajnos a 2020. október elejére szervezett programot az utolsó pillanatban le 
kellett mondanunk a világjárvány egyre fenyegetőbb terjedése miatt. Ugyanakkor rengeteg 
pozitív visszajelzést kaptunk a tematikus szekcióbeszélgetések résztvevőitől és potenciális 
hallgatóitól, ezért továbbra is feltett szándékunk, hogy 2021 februárjában megrendezzük a 
szabadegyetemet – ha másképp nem megy, akár online formában.

 
Budapest, 2020. október 23. 

Hadas Miklós és Havas Ádám
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