
*	 A	tan	könyv	nek	ké	szü	lő	tör	té	ne	ti	szin	té	zist	a	Pro	Cultura	Hungariae	Ala	pít	vány	tá	mo	gat	ja.
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A	ma	gyar	szo	ci	o	ló	gi	ai	gon	dol	ko	dás	és	szo
ci	o	ló	gia	tör	té	ne	té	ről	nem	ké	szült	rend	sze	res	
át	te	kin	tés.	 Pe	dig	 nem	 le	het	 azt	 mon	da	ni,	
hogy	ne	len	ne	mi	ről	ír	ni,	sőt	azt	sem,	hogy	
len	ne	bár,	de	nem	ír	tak	és	nem	ír	nak.	A	tör
té	net	egyegy	ele	mét,	sza	ka	szát,	moz	za	na	tát	
ter	je	del	mes	esz	me,	mű	ve	lő	dés	és	tár	sa	da
lom	tör	té	ne	ti	iro	da	lom	tagl	al	ja,	de	össze	füg
gő,	cél	irá	nyo	san	a	tárgy	ra	össz	pon	to	sí	tott	–	s	
így	arány	tar	tó	–	tör	té	ne	ti	fel	dol	go	zás	szem
pont	ja	i	nak,	 hang	sú	lya	i	nak	 és	 főbb	 tar	tal	mi	
össze	te	vő	i	nek	 a	 tisz	tá	zá	sát	 hi	á	ba	 ke	res	sük	
az	iro	da	lom	ban.

Ez	a	hi	ány	bi	zo	nyá	ra	össze	függ	a	sok	fe	lé	
ága	zó	és	kap	cso	ló	dó	iro	da	lom	za	var	ba	ej	tő	
bő	sé	gé	vel	is,	de	még	in	kább	ar	ra	ve	zet	he	tő	
vissza,	hogy	a	tárgy ma	ga	több	nyi	re	tisz	tá
zat	lan	ma	rad.	Az	te	hát,	hogy	mi nek a	tör	té
ne	té	ről	van	(le	gyen,	 len	ne)	is	szó	tu	laj	don
kép	pen:	1.	a	tár sa dal mi gon dol ko dás tu	dás
és/vagy	tör	té	net	szo	ci	o	ló	gi	ai	elem	zé	sé	ről;	2.	
a szo ci o ló gi ai gon dol ko dás esz	me	tör	té	ne	ti	
át	te	kin	té	sé	ről;	 3.	 tár sa da lom el mé le tek és/ 
vagy	szo ci o ló gi ai el mé le tek tör	té	ne	ti	fel	dol
go	zá	sá	ról;	4.	a	szo ci o ló gia mint	disz	cip	lí	na	

mű	ve	lé	sé	nek	tu	do	mány	tör	té	ne	ti/tu	do	mány	szo	ci	o	ló	gi	ai	fel	dol	go	zá	sá	ról.
A	tör	té	net	több	fé	le	tár	gyá	nak	azo	no	sí	tá	sael	kü	lö	ní	té	se	so	rán	egyút	tal	a	szem	lé	let	és	tár

gya	lás	mó	dok	meg	kü	lön	böz	tet	he	tő	ha	tá	rai	is	kör	vo	na	laz	ha	tók,	vagy	leg	aláb	bis	tu	da	to	sít	ha
tók	az	át	fe	dé	sek.

Tár sa dal mi gon dol ko dás – szo ci o ló gi ai gon dol ko dás

A tár sa dal mi gon dol ko dás (social	 thought)	a	 tár	sascso	por	tos	 lé	te	zés	 tu	da	to	su	lá	sá	val,	 az	
er	ről	fo	lyó	töb	béke	vés	bé	szisz	te	ma	ti	kus	el	mél	ke	dés	sel	kap	cso	la	tos	fo	ga	lom.	Tör	té	ne	ti	fel
dol	go	zá	sai	 ál	ta	lá	ban	 év	szá	zad	ok	ra,	 eset	leg	 év	ez	re	dek	re	men	nek	 vissza	 az	 idő	ben,	 azt	 a	
fo	lya	ma	tot	igye	kez	vén	do	ku	men	tál	ni,	amely	nek	so	rán	a	tár	sas	va	ló	ság	ról	al	ko	tott	köz	na	pi	
is	me	re	tek	 és	 ta	nok	 el	ju	tot	tak	 a	 tu	do	má	nyos	 gon	dol	ko	dá	sig	 és	 meg	is	me	ré	si	 igé	nye	kig	
(Barnes–	Becker	1961).

A szo ci o ló gi ai gon dol ko dás (sociological	thought)	ez	utób	bit,	a	múlt	szá	zad	má	so	dik	fe	 
lé	ben	Ma	gya	ror	szá	gon	meg	ho	no	so	dott	ter	mi	no	ló	gi	át	hasz	nál	va:	a	„tár	sa	dal	mi	tu	do	mányt”	

Magyar	
szociológia
történet:	minek
a	története?
Váz	lat	a	ma	gyar
tár	sa	da	lom	ta	niszo	ci	o	ló	gi	ai	
gon	dol	ko	dás	1945	előt	ti	
tör	té	ne	té	ről*

Saád József



1	 Így	Anthony	Giddens	fel	fo	gá	sá	ban	is,	aki	a	két	nagy	for	ra	da	lom:	az	1789es	fran	cia	po	li	ti	kai	és	a	18.	szá	zad	
vé	gén	Ang	li	á	ból	 ki	in	dult	 ipa	ri	 for	ra	da	lom	 kon	tex	tu	sá	ban	 elem	zi	 a	 szo	ci	o	ló	gi	ai	 gon	dol	ko	dás	 ki	ala	ku	lá	sát	
(Giddens	1982).
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(science),	an	nak	ki	ala	ku	lá	sát	és	fej	lő	dé	sét	ve	szi	ala	pul.	S	szű	kebb	idő	ke	re	tek	re	kor	lá	to	zód
va,	a	szo	ci	o	ló	gi	ai	gon	dol	ko	dást	az	em	be	ri	ség	tör	té	ne	té	ben	víz	vá	lasz	tó	ként	meg	élt	moder
ni tás tu	do	má	nyos	igé	nyű,	gon	do	la	ti	fel	dol	go	zá	sá	val	hoz	za	össze	füg	gés	be.

Raymond	Aron	a	szo	ci	o	ló	gi	ai	gon	dol	ko	dás	fő	vo	nu	la	ta	it	át	te	kin	tő	mű	vé	ben	(Aron	1965)	
a	modernitás	 lé	nye	gét	 egy	faj	ta	 kor	sza	kos	 se	bes	ség	vál	tás	ban:	 a	 vál	to	zását	ala	ku	lás	 ad	dig	
pél	dát	lan	fel	gyor	su	lá	sá	ban	lát	ja.	S	eh	hez	kap	cso	ló	dó	an	egy	olyan	men	ta	li	tás	tör	té	ne	ti	fej	le
mény	ben,	amely	év	ez	re	de	ket	vá	laszt	el	az	utób	bi	kéthá	rom	év	szá	zad	tól:	a	mo	dern	tár	sa
dal	mak	tör	té	ne	té	től,	„…ame	lyek	nem	csak	vál	toz	nak,	ha	nem	a	vál	to	zás	mint	a	tár	sa	da	lom	
lé	nye	ge,	tu	laj	don	kép	pe	ni	ter	mé	sze	te,	tu	da	to	sul	ben	nük”.	Eb	ben	a	tu	da	to	su	lás	ban	„…a	tár
sas	lét,	a	tár	sa	da	lom	fo	gal	ma	ke	rül	az	ér	dek	lő	dés	kö	zép	pont	já	ba,	el	fog	lal	va	olyan	fo	gal	mak	
he	lyét,	mint	a	po	li	ti	ka,	az	ural	mi	rend	szer	vagy	az	ál	lam”	(Aron	1965:	7,	8).	A	szo	ci	o	ló	gi	ai	
gon	dol	ko	dás	kez	de	tei	eb	ben	a	fel	fo	gás	ban	–	s	más,	eh	hez	ha	son	ló	fel	fo	gá	sok	ban	–	a	fran	cia	
for	ra	dal	mat	meg	elő	ző	és	kö	ve	tő	év	ti	ze	dek	re	te	he	tők.1	Ek	kor	tól	lát	szik	in	do	kolt	nak	meg	kü
lön	böz	tet	ni	a	tár	sa	da	lom	me	cha	ni	kai,	bi	o	ló	gi	ai	ter	mé	sze	ti	tör	vé	nye	it	ke	re	ső	(tu	do	má	nyos)	
szo	ci	o	ló	gi	ai	gon	dol	ko	dást	a	társadalomróltörténelemrőlállamrólpolitikáról	gon	dol	ko	dás	
(fi	lo	zo	fá	lás)	ta	na	i	tól.

Tár sa da lom el mé le Tek – szo ci o ló gi ai el mé le Tek – szo ci o ló gia

A	mo	dern	tár	sa	dal	mak	kal	fog	lal	ko	zó	tu	do	má	nyos	igé	nyű	ma	gya	rá	za	tok	olyan	tár sa da lom
el mé le tek (social	theories),	ame	lyek	a	szo	ci	o	ló	gi	ai	gon	dol	ko	dás	kö	ré	be	so	rol	ha	tók.	Szo ci o
ló gi ai el mé le tek ké (sociological	 theories)	mi	nő	sí	té	sük	ugya	nak	kor	már	kér	dé	ses	 le	het.	A	
szo	ci	o	ló	gia	ere	de	ti	leg	–	is	me	re	te	sen	–	Auguste	Comte	mun	kás	sá	gá	val	(po	zi	ti	viz	mu	sá	val)	
kap	cso	la	tos	fo	ga	lom.	Comte	szük	sé	ges	nek	tar	tot	ta	a	tár	sa	da	lom	po	zi	tív	tu	do	má	nyá	nak:	a	
szo	ci	o	ló	gi	á	nak	 a	 ki	ala	kí	tá	sát.	Még	ha	 nem	 ra	gasz	ko	dott	 is	 hoz	zá	 kö	vet	ke	ze	te	sen,	 kü	lön	
fo	gal	mat	al	ko	tott,	ne	vet	ta	lált	egy	olyan	meg	is	me	ré	si	szem	lé	let	szá	má	ra,	amely	hi	te	sze	rint	
al	kal	mas	a	fel	gyor	sult	tár	sa	dal	mi	vál	to	zás,	az	ő	fel	fo	gá	sá	ban:	a	teologikuskatonai	–	ipa	ri
tu	do	má	nyos	(po	zi	tív)	át	ala	ku	lás	 tör vé nye i nek meg	ér	té	sé	re.	Tu	do	mány	tör	té	ne	ti	szem	pont
ból	néz	ve	te	hát,	a	szo	ci	o	ló	gia	tu	do	má	nya	és	a	szo ci o ló gi ai el mé le tek a	múlt	szá	zad	har	min
casnegy	ve	nes	évei	(Comte	mű	ve	i	nek	meg	je	le	né	se)	óta	lé	tez	nek.

Ez	zel	szem	ben	vi	szont	fel	vet	he	tő,	hogy	ha	a	do	log	lé	nye	gét,	a	modernitás	tár	sa	dal	ma	i
nak	tu	do	má	nyosel	mé	le	ti	fel	dol	go	zá	sát	néz	zük,	ak	kor	Comte	gon	do	la	ti	konst	ruk	ci	ó	ja	ugyan
úgy	a	szo	ci	o	ló	gi	ai	gon	dol	ko	dás	kö	ré	be	tar	to	zó	tár sa da lom el mé let, mint	azok	nak	a	ko	ráb	bi	
és	ké	sőb	bi	gon	dol	ko	dók	nak	–	pél	dá	ul	Montesquieunek,	Adam	Smithnek,	Marx	nak,	Spen
cernek,	az	ősi	tár	sa	dal	mak	ku	ta	tó	i	nak,	a	tár	sa	dal	mi	dar	wi	niz	mus	kép	vi	se	lő	i	nek	–	el	mé	le	tei,	
ame	lyek	ugyan	csak	a	mo	der	ni	zá	ci	ós	kor	szak	vál	tás	tár	sa	dal	ma	i	nak	tu	do	má	nyos	tör	vé	nye	it	
ke	re	sik.	Vagy	ha	az	előb	bi	szo ci o ló gi ai el mé let, ak	kor	–	füg	get	le	nül	at	tól,	hogy	a	„szo	ci	o
ló	gia”	szó	elő	for	dule	ben	nük	–	az	utób	bi	ak	 is	an	nak	ve	he	tők.	Így	a	 tár	sa	dal	mitör	té	ne	ti	
ta nok (fi	lo	zó	fi	ák,	vi	lág	ké	pek)	és	a	tu	do	má	nyos	(szo	ci	o	ló	gi	ai)	el	mé	le	tek	kö	zöt	ti	ha	tár	vo	nal	
el	mo	só	dik,	vagy	leg	aláb	bis	ér	tel	mét	vesz	ti	az	éles	meg	kü	lön	böz	te	tés.	A	kör	to	vább	bő	vül,	
ha	eh	hez	hoz	zá	vesszük	a	tár	sa	dal	mi	vál	to	zás	lé	nye	gét	meg	ér	tőma	gya	rá	zó	szá	zad	for	du	lói	
el	mé	le	te	ket:	Tönnies,	Simmel,	Durkheim,	Max	Weber	alap	mű	ve	it.	A	szak	ma	mai	kép	vi	se
lői	nek	több	sé	ge	in	nen	szá	mít	ja	a	tu	laj	don	kép	pe	ni	szo	ci	o	ló	gi	ai	el	mé	le	tek	lét	re	jöt	tét,	jól	le	het	
ezek	a	te	ó	ri	ák	–	elő	fel	te	vé	se	ik	és	szem	lé	le	tük	te	kin	te	té	ben	–	kü	lön	böz	nek	azok	tól	a	ko	ráb 
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	bi,	na	tu	ra	lis	ta	(a	tár	sa	da	lom	me	cha	ni	kai,	bi	o	ló	gi	ai,	ter	mé	sze	ti	tör	vé	nye	it	ke	re	ső)	el	mé	le	tek
től,	ame	lyek	hez	ere	de	ti	leg	a	szo ci o ló gi ai meg	je	lö	lést	tár	sí	tot	ták.

Azok	a	tör	té	ne	ti	elem	zé	sek,	ame	lyek	a	te	ó	ri	ák	tá	gan	ér	tel	me	zett	kö	rét	kí	ván	ják	át	fog	ni,	
cí	me	ik	ta	nú	sá	ga	sze	rint	–	bár	a	tár sa da lom el mé let (social	theory)	meg	ne	ve	zés	is	elő	for	dul	
ben	nük	–	ál	ta	lá	ban	a	szo ci o ló gi ai el mé le tek (sociological	theory)	fel	dol	go	zá	sát	je	lö	lik	meg	
tár	gyuk	ként.	S	hogy	a	fel	dol	go	zás	so	rán	mi	lyen	el	mé	le	tek	mi	lyen	sa	já	tos	sá	gai	ke	rül	nek	elő
tér	be	 (vagy	 szo	rul	nak	 hát	tér	be),	 egyegy	 el	mé	let	 mi	lyen	 össze	füg	gé	sek	ben	 és	 mek	ko	ra	
súllyal	sze	re	pel,	ab	ban	vé	gül	 is	nem	az	ak	tu	a	li	tá	so	kon	felül	ál	ló	tu	do	mány	tör	té	ne	ti	szem
pont	ok	a	mérv	adó	ak:	„…a	szo	ci	o	ló	gia	tör	té	ne	té	hez	va	ló	vi	szonyt	érin	tő	vi	ták	–	ír	ja	Jerzy 
Szacki –	egyút	tal	mind	ig	bi	zo	nyos	ér	te	lem	ben	ma	gá	ra	a	szo	ci	o	ló	gi	á	ra	vo	nat	ko	zó	vi	ták	is.	A	
szo	ci	o	ló	gia	tör	té	net	mű	ve	lé	se	olyan	vál	lal	ko	zás,	amely	csak	rit	kán	vá	laszt	ha	tó	tel	je	sen	kü	lön	
a	szo	ci	o	ló	gi	ai	el	mé	let	re	és	a	szo	ci	o	ló	gia	hi	va	tá	sá	ra	vo	nat	ko	zó	né	ze	tek	től	és	vé	le	mé	nyek	től”	
(Szacki	1985:	39).	Szacki	a	szo	ci	o	ló	gi	ai	el	mé	le	tek	tör	té	ne	tét	fel	dol	go	zó	je	len	tős	mun	ká	kat	
át	te	kint	ve,	hét	pont	ban	fog	lal	ta	össze	az	el	mé	let	tör	té	netírás	mo	ti	vá	ci	ós	hát	te	rét.	Mind	egyik	
pont	va	la	mi	lyen	mó	don	a	je len (a	meg	írás	ko	ra	be	li)	szo	ci	o	ló	gia	(irány	zat,	el	mé	let,	gya	kor	lat)	
és	szo	ci	o	ló	gustu	dós	kö	zös	ség	iden	ti	tá	sá	val	kap	cso	la	tos	(Szacki	1985:	40–41).

A	 szo	ci	o	ló	gus	 szak	ma	 min	den	ko	ri	 je	le	né	nek	 prob	le	ma	ti	ká	já	val	 függ	 össze,	 hogy	 a	
tu	laj	don	kép	pe	ni	szo	ci	o	ló	gi	ai	el	mé	le	te	ket	kik	től	ere	dez	te	tik	és	szü	le	té	sü	ket	mely	idő	szak	ra	
te	szik.	Anthony	Giddens	sza	va	i	val:	ho	va	te	szik	a	„nagy	vá	lasz	tó	vo	na	lat”.	E	mö	gött	–	ír	ja	
Giddens	(1981:	96–97)	–	„…az	az	el	kép	ze	lés	van,	hogy	a	tár	sa	da	lom	el	mé	le	tek	elő	tör	té
netét,	ami	kor	azok	még	nem	vál	tak	el	a	tör	té	net	fi	lo	zó	fi	ai	spe	ku	lá	ci	ók	tól,	éles	tö	rés	vo	nal	
vá	laszt	ja	el	a	tár	sa	da	lom	önál	ló	és	új	tu	do	má	nyá	nak	meg	ala	po	zá	sá	tól”.	Giddens	el	ve	ti	azt,	
az	el	mé	let	tör	té	ne	ti	fel	dol	go	zá	so	kat	ura	ló	el	kép	ze	lést,	amely	ezt	az	ala	po	zó	dást	(egy	ben	a	
szo	ci	o	ló	gia	mint	 disz	cip	lí	na	 lét	re	jöt	tét)	 a	 szá	zad	for	du	ló	 kö	rü	li	 év	ti	ze	dek	ben	 lét	re	ho	zott	
nagy	el	mé	le	tek	kel	azo	no	sít	ja.	Meg	kí	sér	li	be	bi	zo	nyí	ta	ni,	hogy	„…va	la	mennyi,	egy	más	sal	
kon	ku	rá	ló	kí	sér	let,	 amely	az	1890–1920	kö	zöt	ti	ge	ne	rá	ció	 je	len	tő	sé	gé	nek	bi	zo	nyí	tá	sá	ra	
szol	gál,	el	hi	bá	zott,	és	a	»nagy	vá	lasz	tó	vo	nal«	egész	kon	cep	ci	ó	ja,	úgy,	ahogy	az	Parsonsnál	
s	–	ke	vés	bé	igé	nyes	mó	don	–	sok	más	szer	ző	nél	meg	fo	gal	ma	zó	dik,	nem	egyéb	mí	tosz	nál”	
(Giddens	1981:	98).

A	 szá	zad	for	du	ló	Raymond	Aron	 el	mé	let	tör	té	ne	ti	 fel	dol	go	zá	sá	ban	 sem	kap	 ki	tün	te	tett	
sze	re	pet.	Ő	–	mint	 lát	tuk	 –	 a	 tra di ci o ná lis és a mo dern kö	zé	 he	lye	zi	 a	 vá	lasz	tó	vo	na	lat.	
Montesquieuvel	kez	di	a	szo	ci	o	ló	gia	el	mé	le	tek	tör	té	ne	tét,	s	a	to	váb	bi	ak	ban	nem	vá	laszt	ja	
szét	a	mo	dern	tár	sa	dal	mak	nagy	el	mé	le	te	it	asze	rint,	hogy	azok	a	szo	ci	o	ló	gia	előtörténetébe	
vagy	tör	té	ne	té	be	so	rol	ha	tóke.

A	Marx	előt	ti	és	utá	ni	fi	lo	zó	fi	ák	ket	tős	sé	gé	ben	gon	dol	ko	dók	–	ter	mé	sze	te	sen	–	Marx	nál	
húz	zák	meg	 a	 nagy	 vá	lasz	tó	vo	na	lat.	 Fel	fo	gá	suk	ban	Marx	szal	 kez	dő	dik	 a	 tár	sa	da	lom	ról	
va	ló	tu	do	má	nyos	(szo	ci	o	ló	gi	ai)	gon	dol	ko	dás:	ő	az	el	ső	(és	so	kak	sze	rint	az	egyet	len)	tu	do
má	nyos	(szo	ci	o	ló	gi	ai)	el	mé	let	meg	al	ko	tó	ja.

A	tu	do	mány	tör	té	ne	ti	fel	dol	go	zá	sok	ha	gyo	má	nyos	kö	tel	me	i	nek	(pél	dá	ul	a	foly	to	nos	ság
tö	rés,	 előtörténet	prob	le	ma	ti	ká	já	ba	bo	nyo	ló	dás)	 sza	ba	dabb	 fel	fo	gá	sát	 tet	te	 le	he	tő	vé,	és	a	
je	len	ori	en	tált	 tör	té	ne	ti	 fel	dol	go	zá	so	kat	 nagy	ban	 ösz	tö	nöz	te	 –	 ér	vé	nyes	sé	gü	ket	 mint	egy	
tu	do	mány	fi	lo	zó	fi	a	i	lag	le	gi	ti	mál	ta	–	Thomas	Kuhn	hat	va	nashet	ve	nes	évek	től	fog	va	nagy	
ha	tá	sú	pa	ra	dig	ma	el	mé	le	te	(Kuhn	1984).	Ez	sza	kí	tott	a	tu	do	má	nyos	tel	je	sít	mény	ku	mu	la	tív	
(egy	más	ra	épü	lő)	fel	fo	gá	sá	val,	le	bon	tot	ta	azt	a	vá	lasz	fa	lat,	ame	lyet	a	ha	gyo	má	nyos	tu	do
mány	tör	té	net	a	tu	do	má	nyos	is	me	ret	(kog	ni	tív	rend	szer)	és	a	tu	do	mány	mű	ve	lés	(tár	sas	rend
szer)	kö	zött	fel	té	te	le	zett,	s	a	tu	do	mány	fej	lő	dé	sét	mint	egy	más	mel	let	ti	és	egy	mást	ki	szo	rí
tó	–	kö	zös	ség	kép	ző	–	pa	ra	dig	mák	(szu	per	te	ó	ri	ák,	vi	lág	ké	pek)	tör	té	ne	tét	ér	tel	mez	te.

Kuhn	ugyan	a	 tár	sa	da	lom	tu	do	má	nyo	kat	nem	–	 így	a	 szo	ci	o	ló	gi	át	 sem	–	 tar	tot	ta	 tu	do
mány	nak	(po	zi	ti	vis	ta	ér	te	lem	ben	ugya	nis	a	tu	do	má	nyos	tel	je	sít	mény	ezek	ben	ele	ve	kér	dé
ses),	el	mé	le	tét	még	is	a	tár	sa	da	lom	tu	do	mány	ok,	ta	nok	(kö	zöt	tük	a	szo	ci	o	ló	gi	ai	el	mé	le	tek)	



2	 Is	mer	te	ti:	Eckberg–Hill	(1980:	118–121).
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tör	té	ne	té	nek	 ku	ta	tói	 tud	ták	 a	 leg	in	kább	 hasz	no	sí	ta	ni.	 Nagy	ban	 hoz	zá	já	rult	 eh	hez	 a	 kuhni	
el	mé	let	rend	kí	vül	ta	lá	nyos	sá	bo	nyo	ló	dá	sa.	Az	el	mé	let	egyik	ér	tel	me	ző	je,	Mastermann	sze	rint	
ma	ga	Kuhn	hu	szon	egy	fé	le	el	kü	lö	nít	he	tő	ér	te	lem	ben	hasz	nál	ja	a	pa	ra	dig	ma	fo	gal	mát.2	Így	a	
tör	té	ne	ti	fel	dol	go	zá	sok	nak	csak	egy	ré	sze	fog	lal	ko	zott	az	zal,	hogy	ki	ala	kul	hate	egyál	ta	lán	a	
hu	ma	ni	ó	rák	 te	rü	le	tén	 a	 (ter	mé	szet)tu	do	má	nyo	ké	hoz	 ha	son	ló	 kon	szen	zus	 egyegy	 tu	do	má
nyos	tel	je	sít	mény	(el	mé	let,	vi	lág	né	zet,	té	tel,	mód	szer)	kö	rül,	hasz	nál	ha	tóe	ezen	a	te	rü	le	ten	
–	s	ha	igen,	mi	lyen	ér	te	lem	ben	–	a	pa	ra	dig	ma	el	mé	let.	So	kan	in	kább	az	el	mé	let	be	rej	tett	ti pi
zálási lehetőséggel él	tek.	Ugya	nis	 a	 kü	lön	bö	ző	 di	men	zi	ók,	 szem	pont	ok	 sze	rint	 szám	ta	lan	
mód	nyílt	a	hu	mán	disz	cip	lí	nák	pa	ra	dig	ma	el	mé	le	ti	elem	zé	sé	re,	és	ezen	be	lül	a	szo	ci	o	ló	gia	el
mé	le	tek	sok fé le pa	ra	dig	má	já	nak	és	a szo	ci	o	ló	gia	el	mé	let	pa	ra	dig	má	já	nak	azo	no	sí	tá	sá	ra.

A szo ci o ló gia nem	csak	tu	do	má	nyos	igé	nyű	gon	dol	ko	dás	és	el	mé	let	al	ko	tás	a	tár	sa	da	lom
ról,	ha	nem	a	fel	mé	ré	sek,	vizs	gá	la	tok,	sta	tisz	ti	kai	elem	zé	sek,	az	az	az	em	pi	ri	kus	tár	sa	da	lom
ku	ta	tás	sok	fe	lé	ága	zó	te	vé	keny	sé	ge	is.	S	ha	a	tárgy	több	fé	le	meg	ha	tá	roz	ha	tó	sá	ga,	a	tar	tal
mite	ma	ti	kai	ha	tár	vo	na	lak	és	ta	go	lá	sok	sok	fé	le	ér	tel	mez	he	tő	sé	ge	mi	att	a	tár sa dal mi gon
dol ko dás –	szo ci o ló gi ai gon dol ko dás – tár sa da lom el mé le tek – szo ci o ló gia el mé le tek tör	té
ne	ti	fel	dol	go	zá	sa	meg	le	he	tő	sen	prob	le	ma	ti	kus,	ak	kor	a	szo ci o ló gia tör	té	ne	ti	szin	té	zi	sé	nek	
el	ké	szí	té	se	még	 in	kább	 az.	Szacki	 sze	rint	 az	 egye	te	mes	 szo	ci	o	ló	gia	tör	té	net	 –	 leg	aláb	bis	
ha	gyo	má	nyos	tu	do	mány	tör	té	ne	ti	fel	dol	go	zás	ban	–	kép	te	len	ség:	„Le	het	szo	ci	o	ló	gia	tör	té	ne
tet	ír	ni	az	egyes	or	szá	gok	szo	ci	o	ló	gi	á	já	ról,	a	kü	lön	bö	ző	szo	ci	o	ló	gi	ai	»is	ko	lák	ról«,	a	szo	ci
o	ló	gi	ai	elem	zé	sek	ben	hasz	nált	fo	gal	mak	és	ka	te	gó	ri	ák	fej	lő	dé	sé	ről,	meg	le	het	ír	ni	a	szo	ci
o	ló	gia	in	téz	mé	nyes	sé	vá	lá	sá	nak,	a	kü	lön	bö	ző	el	mé	le	tek	nek	vagy	az	em	pi	ri	kus	ku	ta	tá	sok
nak	 és	 az	 ott	 al	kal	ma	zott	 ku	ta	tá	si	 tech	ni	kák	nak	 a	 tör	té	ne	tét	 –	 de	 nem	 le	het	 ki	fe	je	zet	ten	
szo	ci	o	ló	gia	tör	té	ne	tet	ír	ni”	(Szacki	1985:	48).

Mint	a	fen	ti	fel	so	ro	lás	ból	is	lát	szik:	a	szo	ci	o	ló	gi	á	ról	(vagy	an	nak	kap	csán)	írt	tör	té	ne	ti	
elem	zé	sek	 azért	 sok	min	den	re	ki	 és	 rá	tér	het	nek.	A	 szo ci o ló gia tör té ne ti elem	zé	sek	ben	a	
tu	do	mány	szo	ci	o	ló	gi	ai	szem	pont	ok	még	in	kább	elő	tér	be	ke	rül	nek,	mint	a	szo	ci	o	ló	gi	ai	gon
dol	ko	dás	és	a	szo	ci	o	ló	gi	ai	el	mé	le	tek	tör	té	ne	ti	elem	zé	se	i	ben.	A	professzionalizáció és in téz
mé nye sü lés fo	ga	lom	pá	ro	sá	nak	be	ve	ze	té	sé	vel	a	 tör	té	ne	ti	fel	dol	go	zá	sok	do	ku	men	tál	ha	tó	an	
konk	rét	kri	té	ri	u	mok	ra	tá	masz	kod	hat	nak.

A	szo	ci	o	ló	gi	ai	professzionalizáció a	tár	sa	da	lom	ról	szer	zett	tu	dás	sa	já	tos	sze	re	pek	be	ren
de	ző	dő,	fog	lal	ko	zás	sze	rű	meg	szer	ve	ző	dé	se	és	mű	ve	lé	se,	amely	nek	so	rán	ki	ala	kul	a	szo	ci
o	ló	gus	ként	 együ	vé	 tar	to	zók	 iden	ti	tá	sa:	 a	 szo	ci	o	ló	gu	si	 tu	dós	kö	zös	ség	 au	to	nó	mi	á	ja	 és	 a	
szak	mai	 (cé	hes)	 tu	dás	 nor	ma	 és	 fe	le	lős	ség	rend	sze	re.	Az	 in téz mé nye sü lés fo	lya	ma	tá	ban	
vég	be	megy	a	szer	ve	ze	ti	ta	go	ló	dás,	ki	épül	a	kap	cso	lat	rend	szer	a	tár	sa	dal	mi	kör	nye	zet	tel,	a	
ro	kon	és	társ	szak	mák	kal,	a	szo	ci	o	ló	gus	kö	zös	ség	nem	zet	kö	zi	szer	ve	ze	te	i	vel,	ki	ala	kul	nak	a	
szak	ma	mű	ve	lé	sé	nek	és	kar	ban	tar	tá	sá	nak	(után	pót	lás,	kép	vi	se	let,	meg	je	le	ní	tés,	kom	mu	ni
ká	ció)	szer	ve	ze	ti	ke	re	tei.

A	professzionalizáció	és	in	téz	mé	nye	sü	lés	egy	mást	fel	té	te	le	ző	–	s	egy	mást	jó	részt	át	fe	dő	
–	fo	gal	mak.	Szem	pont	és	kö	ve	tel	mény	rend	sze	rük	se	gí	ti	a	szo	ci	o	ló	gia	tör	té	ne	ti	elem	zé	sek	
tár	gyá	nak	azo	no	sí	tá	sát,	el	dönt	he	tőb	bé	te	szi	azo	kat	a	kér	dé	se	ket,	ame	lyek	az	elem	zés	so	rán	
az	 előtörténetteltörténettel,	 a	 tör	té	net	 fo	lya	ma	tos	sá	gá	valmeg	sza	kí	tott	sá	gá	val,	 szer	ves
szer	vet	len	ala	ku	lá	sá	val	 (tu	dós	ge	ne	rá	ci	ók	kal,	 is	ko	lák	kal,	 in	téz	mé	nyi	 foly	to	nos	ság	gal	 stb.)	
kap	cso	lat	ban	 szok	tak	 fel	me	rül	ni.	Ter	mé	sze	te	sen	még	 így	 is	 tág	 tér	ma	rad	 az	 egy	más	tól	
kü	lön	bö	ző	és	az	egy	más	nak	el	lent	mon	dó	fel	fo	gá	sok	ki	fej	té	sé	re.	A	pro	fesszi	o	ná	lis	és	in	téz
mé	nyes	tu	do	mány	mű	ve	lés	egyes	kri	té	ri	u	mai	ko	ráb	ban,	má	sok	ké	sőb	ben,	mar	kán	san	vagy	
ke	vés	bé	mar	kán	san,	cson	kán	vagy	ki	tel	je	se	det	teb	ben	je	len	nek	meg.	A	min	den	ko	ri	szak	mai	
kon	szen	zu	sok	függ	vé	nye	az,	hogy	a	szo	ci	o	ló	gia	mint	in	téz	mé	nye	sült	disz	cip	lí	na	mű	ve	lé	se	



3	 Pél	dá	ul	az	oszt	rák	szo	ci	o	ló	gia	ese	té	ben	lásd	Fleck	(1990)	és	Langer	(1988).
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so	rán	me	lyek	a	fon	tos	és	a	ke	vés	bé	fon	tos	(eset	leg	el	ha	nya	gol	ha	tó)	moz	za	na	tok,	ese	mé
nyek,	élet	mű	vek.	A	szo	ci	o	ló	gia	je	len	té	se	az	idők	fo	lya	mán	mó	do	sult.	To	vább	ra	is	kér	dés	
ma	rad,	hogy	szo	ci	o	ló	gi	á	nak	ne	vez	he	tőe	egyál	ta	lán	az,	amit	szo	ci	o	ló	gia	(tár	sa	da	lom	fi	lo	zó
fia,	 tár	sa	da	lom	tan,	 tár	sa	dal	mi	 gaz	da	ság	tan,	 tár	sa	da	lom	ku	ta	tás,	 szo	ci	og	rá	fia	 stb.)	 cí	men,	
töb	béke	vés	bé	 in	téz	mé	nyes	 ke	re	tek	 kö	zött	 mű	vel	tek.	Mind	ez	 szük	sé	ges	sé	 tet	te,	 hogy	 a	
fel	dol	go	zá	sok	ba	egy	újabb	di	men	zió	épül	jön	be	le:	a	szo	ci	o	ló	guskö	zös	sé	gek	nek	a	szak	má
ról	ki	ala	kí	tott	ál	lás	pont	ja(i).

A	 tu	do	mány	szo	ci	o	ló	gi	ai	 szem	pont	ok	kal	 dú	sí	tott	 tör	té	ne	ti	 elem	zé	sek	 így	vé	gül	 is	 ar	ra	
tö	re	ked	nek,	hogy	a	tar	tal	mi	és	ér	tel	me	zé	si	prob	le	ma	ti	ká	tól	egy	fe	lől	bi	zo	nyos	mér	té	kig	füg
getlenülő,más	fe	lől	azt	relativizáló meg	kö	ze	lí	té	se	ket	együt	te	sen	ér	tel	mez	zék.	A	Wolf	Lepe
nies	 szer	kesz	tet	te	 mo	nu	men	tá	lis	 szo	ci	o	ló	gia	tör	té	ne	ti	 ta	nul	mány	gyűj	te	mény	 szer	kesz	tői	
be	ve	ze	tő	je	sze	rint	a	szo	ci	o	ló	gia	tör	té	net	vol	ta	kép	pen	há	rom	fő	elem	zé	si	di	men	zió	men	tén:	
a	disz	cip	lí	na	há	rom	iden ti tá sá ra –	a	kog ni tív, a tár sas és a tör té ne ti iden	ti	tás	ra	–	össz	pon	to
sít	va	tár	ha	tó	fel.	Az	el	ső	„az	ori	en	tá	ci	ók,	pa	ra	dig	mák,	prob	lé	ma	fel	ve	té	sek,	ku	ta	tá	si	esz	kö
zök	ko	he	ren	ci	á	já	ra	és	sa	já	tos	sá	ga	i	ra”	vo	nat	ko	zik,	a	má	so	dik	az	in	téz	mé	nye	sü	lé	si	fo	lya	mat
tal,	„a	szak	ma	szer	ve	ze	ti	sta	bi	li	tá	sá	val”	kap	cso	la	tos,	a	har	ma	dik	ban	pe	dig	azok	a	tö	rek	vé
sek	je	len	nek	meg,	ame	lyek	cél	ja:	„re	konst	ru	ál	ni	a	szak	ma	múlt	ját,	amely	re	a	szo	ci	o	ló	gus	
tu	dós	kö	zös	ség	min	den	tag	ja	hi	vat	koz	ha	tott”	(Lepenies	1981:	I).

MikorkezdődöttaMagyarszociológiatörténete?

Lepenies Szo ci o ló gia tör té ne tét	al	cím	pon	to	sít	ja.	Esze	rint	a	mű	tu	laj	don	kép	pen	nem	te	kint	he
tő	a szo	ci	o	ló	gia	tör	té	ne	té	nek:	a	négy	kö	tet	ta	nul	má	nyok	gyűj	te	mé	nye,	ke	re	ken	öt	ven	tör	té	ne
ti	 elem	zés	 a	 szo	ci	o	ló	gia	 kü	lön	fé	le	 iden	ti	tá	sa	i	ról.	A	 disz	cip	lí	na	 tör	té	ne	té	nek	 egy	ér	tel	mű	en	
kor	sza	kolt,	egy	fej	lő	dé	si	sé	ma	szer	ke	ze	ti	vá	zá	ra	fel	fű	zött,	tör	té	ne	ti	elem	zé	se	egyegy	or	szág	
ese	té	ben	is	meg	le	he	tő	sen	prob	le	ma	ti	kus.3	Így	Ma	gyar	or	szág	ese	té	ben	is	kér	dé	ses	le	het,	hogy	
mikortól	és	mi	lyen	kri	té	ri	u	mok	alap	ján	kü	lö	nít	he	tő	el	a	tár	sa	da	lom	ról	gon	dol	ko	dás	tör	té	ne	tén	
be	lül	a	szo	ci	o	ló	gi	ai	gon	dol	ko	dás,	a	tár	sa	da	lom	el	mé	le	tek,	a	szo	ci	o	ló	gi	ai	el	mé	le	tek	és	a	szo	ci
o	ló	gia	tör	té	ne	te.	Ír	ha	tóe	ma	gyar	szo	ci	o	ló	gia	tör	té	net,	s	ha	igen,	mikortól	ír	ha	tó?

Ha	Aronnak	az	előb	bi	ek	ben	idé	zett	kö	ve	tel	mé	nyé	ből	–	a	modernitásában	proble	ma	ti	zá
ló	dott	tár	sa	dal	mi	vál	to	zás	gon	do	la	tiel	mé	le	ti	fel	dol	go	zá	sá	ból	–	in	du	lunk	ki,	ak	kor	a	szo	ci
o	ló	gi	ai	 gon	dol	ko	dás	 ma	gyar	or	szá	gi	 kez	de	tei	 né	hány	 nagy	 ki	su	gár	zá	sú	 nyu	gateu	ró	pai	
el	mé	let	(pél	dá	ul	Montesquieu,	Adam	Smith)	vi	szony	lag	gyors	re	cep	ci	ó	já	nak	idő	szak	ára:	a	
18.	szá	zad	utol	só	év	ti	ze	de	i	re	te	he	tők.	Ek	ko	ri	ban	már	Ma	gya	ror	szá	gon	is	kö	vet	he	tő	a	tár	sas	
vál to zás (pél	dá	ul	a	„ter	mé	sze	ti”	ál	la	pot	ból	a	„ci	vi	li	zált”	lét	be	vál	tás)	lé	nye	gé	nek,	di	na	mi
ká	já	nak	és	kor	sza	ka	i	nak	mér	le	ge	lé	se	és	a	vál toz tat ha tó ság le	he	tő	sé	ge	i	nek	tu	da	to	su	lá	sa.	Ez	
a	–	szo	ci	o	lo	gi	kus	nak	ne	vez	he	tő	–	ref	le	xi	ós	több	let	az,	ami	Bél	Má	tyás	(1984)	1735–1742	
kö	zött	ki	adott	mű	vét,	az	or	szág	tár	sas	vi	szo	nya	i	nak	és	in	téz	mé	nye	i	nek	me	gyén	kén	ti	le	írá	sát	
és	 lajst	rom	ba	 vé	te	lét	 men	ta	li	tás	tör	té	ne	ti	 szem	pont	ból	 év	szá	za	dos	 messze	ség	be	 vi	szi	 a	
né	hány	év	ti	zed	del	ké	sőb	bi	jo	ze	fi	nis	ta	röp	irat	ok	társadalomfelfogásától,	Tessedik	Sá	mu	el	és	
Berzeviczy	Ger	gely	pa	raszt	ság	ké	pé	től	és	Berzeviczy	köz	gaz	da	ság	ta	ni	mű	vé	től.

Tessedik	és	Berzeviczy	mun	ká	i	ban	csí	rá	já	ban	már	meg	je	lent	a	vi	szony	la	gos	au	to	nó	mi
á	jú	–	ko	ra	be	li	szó	hasz	ná	lat	tal	él	ve:	„polgárisult”	–	tár	sas	lét	esz	mé	je	és	esz	mé	nye.	En	nek	
foly	ta	tá	sa	ként	a	múlt	szá	zad	el	ső	fe	lé	ben	je	len	tős	men	ta	li	tás	tör	té	ne	ti	fo	lya	mat	ment	vég	be.	
Egy	szé	le	se	dő	kö	rű	ér	tel	mi	sé	gi	elit,	a	ho	no	rá	ci	or	és	ne	me	si	re	form	ge	ne	rá	ci	ók	li	be	rá	lis	gon
dol	ko	dá	sá	ban	a	ci	vil(izált)	tár	sas	lét	mint	ide	ál	a	„stá	tus	sal”	(az	ál	lam	mal)	pár	hu	za	mos	fo 



4	 Lásd	Concha	(1927).	Concha	a	nyelv	fej	lő	dés	18.	szá	zad	vé	gi–19.	szá	zad	ele	ji	do	ku	men	tu	ma	i	ra	tá	masz	kod	va	
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	ga	lom	ként	je	lent	meg,	s	ki	ala	kult	a	„tár	sa	da	lom”,	az	„ál	la	da	lomtár	sa	da	lom”:	a	sta	bi	li	tás–
vál	to	zé	kony	ság	ket	tős	sé	gé	ben	gon	dol	ko	dás.4	Ez	össze	füg	gött	az	zal	a	fo	lya	mat	tal,	amely
nek	so	rán	a	tra	di	ci	o	ná	lis	tár	sas	kö	te	lé	kek	mel	lett	–	ese	ten	ként	azok	el	le	né	ben	–	meg	je	len	tek	
és	elő	nyo	mu	ló	ban	vol	tak	a	pol	gá	ri	(ci	vil)	szer	ve	ző	dé	sek	for	mái	és	in	téz	mé	nyei.	Ki	ala	kult	
a tár sa da lom fo	gal	ma.

A	tár	sa	dal	mi	lé	te	zés	alap	ja	i	nak	és	moz	ga	tó	i	nak	„tény	le	ges”	és	„böl	csé	sze	ti”	rend	sze	rét	
fel	vá	zo	ló	el	mé	le	tek:	Szontágh	Gusz	táv	és	Hunfalvy	Pál	tár	sa	da	lom	el	mé	le	ti	alap	ve	té	sei	az	
1840es	évek	ből	va	lók.	Ugya	neb	ben	az	idő	szak	ban	jött	lét	re	a	tár	sa	da	lom	és	ál	lam	le	írás:	a	
geo	grá	fi	ai	 sta	tisz	ti	ka	 el	ső	 nagy	 ha	tá	sú	 mű	ve	 Fé	nyes	 Elek	 mo	nu	men	tá	lis	 országleírása.	
Fé	nyes	mun	ká	ja,	amely	a	„stá	tus	is	me”	sok	év	ti	ze	des	ha	gyo	má	nya	in	(Schwartner	Már	ton,	
Mag	da	Pál)	épít	ke	zett,	több	fé	le	ki	adás	ban	is	el	ér	he	tő	en,	best	sel	ler	nek	szá	mí	tott	a	negy	ve
nes	évekbeli	re	form	ér	tel	mi	ség	kö	re	i	ben.

Eöt	vös	Jó	zse	fet	ugya	naz,	a	negy	ven	nyol	cas	for	ra	dal	mak	sod	rá	ban	át	élt	fé	le	lem	in	dí	tot	ta	
Ural ko dó esz mé i	nek	meg	írá	sá	ra,	amely,	nagy	já	ból	egyi	de	jű	leg,	Alexis	de	Tocquevillet	a	
fran	cia	 for	ra	da	lom	mal	 kez	dő	dött	 nagy	 kor	szak	vál	tás	 át	gon	do	lá	sá	ra	 kész	tet	te:	 a	 sza	bad
ság(ok)on	ki	tel	je	se	dő	ci	vi	li	zá	ció	meg	ren	dü	lé	sé	nek	fé	lel	me	tes	pers	pek	tí	vá	ja.	Ha	tal	mas	tár
sa	da	lom	tör	té	ne	ti	tény	anyag	ra	épí	tett	mű	vé	ben	Eöt	vös	ha	son	ló	célt	tű	zött	ma	ga	elé	az	1850
es	év	ti	zed	ele	jén,	mint	John	Stuart	Mill	az	év	ti	zed	vé	gén:	meg	ta	lál	ni	a	sza	bad	ság	el	vű	tár	sas	
lét	eman	ci	pá	ló	dá	si	(pol	gá	ro	so	dá	si,	li	be	ra	li	zá	ló	dá	si)	fo	lya	ma	tá	ban	azo	kat	a	komp	ro	misszu
mo	kat,	 ame	lyek	 se	gí	tik	 az	 ál	lam	 és	 tár	sa	da	lom,	 a	 sta	bi	li	tás	 (rend)	 és	 vál	to	zás	 (ha	la	dás)	
ké	nyes	egyen	sú	lyá	nak	fenn	tart	ha	tó	sá	gát.

A	ki	egye	zés	utá	ni	év	ti	ze	dek	a	tár	sa	da	lom ta nitár	sa	da	lom	tu do má nyi ér	dek	lő	dés	erő	sö	dé
sé	nek	és	a	tár	sa	da	lom	is	me	re	ti	em pi riz mus in	téz	mé	nye	sü	lé	sé	nek	kor	sza	ka.

A	múlt	szá	zad	utol	só	har	ma	dá	ban	Ma	gya	ror	szá	gon	is	ki	ala	kul	tak	az	evo	lu	ci	o	niz	mus	sal	
össze	kap	csolt	po	zi	ti	vis	ta	 tár	sa	da	lom	és	ál	lam	fel	fo	gás	 irány	za	tai.	Ezek	az	irány	za	tok	–	a	
szociáldarwinizmus	ugyan	csak	ez	idő	tájt	meg	ho	no	so	dott	sok	fé	le	vál	to	za	tá	val	együtt	–	a	
szo ci o lo gi kus szem	lé	le	tet	 kép	vi	sel	ték	 a	 jog	 és	 ál	lam	tu	do	mány	ok	 kö	ré	ben.	A	 het	ve	nes
nyolc	va	nas	évek	ben	je	len	tős	al	ko	tá	sok,	nagy	élet	mű	vek	jel	zik	en	nek	az	–	erő	tel	je	sen	an	gol
szász	irányultságú	–	szem	lé	let	nek	a	tér	hó	dí	tá	sát:	Pulszky	Ágost	„ge	ne	ti	kus”	(a	jo	gi	nor	mák	
tár	sa	dal	mi	gyö	ke	re	it	ke	re	ső)	jog	böl	cse	le	te	és	nagy	ívű	tár	sa	dal	mi	for	má	cióel	mé	le	te;	az	„ősi	
tár	sa	dal	mak”	ke	let	ke	zé	sé	vel,	éle	té	vel	–	s	en	nek	kap	csán	a	társadalmasodás,	tár	sa	da	lom	ban	
élés	 tör	vény	sze	rű	sé	ge	i	vel	 –	 fog	lal	ko	zó	 ki	ter	jedt	 iro	da	lom:	 Beöthy	 Leó,	 Pulszky	 Ágost,	
Lánczy	Gyu	la,	Tagányi	Kár	oly	mun	kái.

A tu do má nyos igé	nyű	tár	sa	da	lom	is	me	ret	elő	tér	be	ke	rü	lé	sét	je	lez	te,	és	az	em	pi	ri	kus	tár
sa da lom ku ta tás meg	ala	po	zó	dá	sát	se	gí	tet	te	elő	a	sta	tisz	ti	ka	fel	fo	gá	sá	ban	vég	be	ment	vál	to
zás.	Az	államtudományokhozkameralisztikához	kap	cso	ló	dott	–	s	„ál	lam	is	me”,	„hon	is	me”	
né	ven	is	em	le	ge	tett	–	geo	grá	fi	ai	(le	író)	sta	tisz	ti	kát	a	het	ve	nes	évek	ben	hát	tér	be	szo	rí	tot	ta	
a	sta	tisz	ti	ka	„arit	me	ti	kai”	irány	za	ta:	a	queteleti	„szo	ci	á	lis	fi	zi	ka”	tár	sa	da	lom	is	me	re	ti	igé
nye.	 A	 sta	tisz	ti	ka	 1868–71ben	 lé	te	sült	 or	szá	gos	 (Ke	le	ti	 Kár	oly)	 és	 fő	vá	rosi	 (Kőrösy	
Jó	zsef)	hi	va	ta	lai	a	„sta	tisz	ti	kai	nagy	ha	tal	mak	nak”	szá	mí	tó	bel	ga	és	po	rosz	min	ták	sze	rint	
szer	ve	ződ	tek	meg.

A	 ki	lenc	ve	nes	 évek	 vé	gé	re	 a	 szo	ci	o	lo	gi	kus	 jog	szem	lé	let	 és	 jog	böl	cse	let	 szo ci o ló gi ai 
is ko lá vá nőt	te	ki	ma	gát.	Az	irány	za	tot	az	egye	te	me	ken	egy	mást	kö	ve	tőmeg	ha	la	dó	tu	dós
ge	ne	rá	ci	ók:	Pulszky	mel	lett	Pikler	Gyu	la	és	Somló	Bó	dog,	s	kö	ré	jük	szer	ve	ződ	ve	hí	vek	és	
ta	nít	vá	nyok	 (fő	ként	 egye	te	mi	 hall	ga	tók	 és	 friss	 dip	lo	más	 jog	tu	dor	ok)	 kö	rei	 kép	vi	sel	ték.	
Tu	dós	kö	zös	ség,	amely	a	szo ci o ló gia: az	az	a	szociáldarwinizmus	és	a	spenceri	evo	lu	ci	o	niz
mus,	or	ga	ni	kus	tár	sa	da	lom	el	mé	let	pa	ra	dig	má	já	ban	gon	dol	ko	dott.
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A	jog	böl	cse	let	be	ágya	zó	dott	szo	ci	o	ló	gi	ai	is	ko	lá	val	pár	hu	za	mo	san	ala	kult	ki	a	tár	sa	da
lom	el	mé	le	tek	tár sa da lom ta ni irány	za	ta,	amely	a	köz	gaz	da	ság	tan	nal	(nem	zet	gaz	da	ság	tan
nal)	együtt,	az	államtársadalomgazdaság	kü	lön	és	együtt	lé	te	zé	sé	nek,	kap	cso	ló	dá	sa	i	nak	
prob	le	ma	ti	ká	já	val	fog	lal	ko	zott	(Kautz	Gyu	la,	Concha	Győ	ző,	Grünwald	Bé	la).	Az	an	gol
szász	és	fran	cia	irá	nyult	sá	gú	szo	ci	o	ló	gi	á	val	(social science)	szem	ben	a	tár	sa	da	lom	tan	ban	
(Gesellschaftslehre)	a	né	met	ha	tá	sok	(Lorenz	von	Stein)	a	meg	ha	tá	ro	zók.

A	kon	zer	va	ti	viz	mus	szá	zad	for	du	lói	tér	nye	ré	sé	vel	kap	cso	la	tos	a	tár sa dal mi gaz da ság tan, 
lé	nye	gét	te	kint	ve:	szo	ci	á	lis	pi	ac	gaz	da	ság	tan	–	ugyan	csak	fő	ként	né	met	min	tá	kat	kö	ve	tő	–	
meg	erő	sö	dé	se	(Gaál	Je	nő,	Föl	des	Bé	la).	Ugyan	ek	kor	a	kon	zer	va	tív	ag rár pro tek ci o niz mus 
(„ag	rár	alt	ru	iz	mus”)	moz	gal	mai	és	szer	ve	ze	tei	s	a	Rerum Novarum kez	de	tű	pá	pai	en	cik	li	ka	
(l891)	után	ki	bon	ta	ko	zott	ke	resz	tény	szo	ci	á	lis	moz	gal	mak	ki	ter	jedt	tár	sa	da	lom	is	me	re	ti	igé
nyek	kel	 je	lent	kez	tek.	 Jó	részt	 ezek	re	 az	 igé	nyek	re	 ve	zet	he	tő	 vissza	 a	 szá	zad	 vé	gén	 a	
társadalomleírás	 vál	to	za	tos	 for	má	i	nak	 ki	ala	ku	lá	sa.	 A	 nyolc	va	naski	lenc	ve	nes	 évek	ben	
Ma	gya	ror	szá	gon	is	meg	ho	no	so	dott	Le	Play	mo	nog	ra	fi	kus	mód	sze	re.

A	 szá	zad	elő	 pol	gá	riér	tel	mi	sé	gi	 ra	di	ka	liz	mu	sa	 (Jászi	 Osz	kár,	 Somló	 Bó	dog,	 Méray
Horváth	Kár	oly)	a	szo	ci	o	ló	gi	át	jó	ide	ig	szel	le	mi	és	po	li	ti	kai	tö	rek	vé	sei	kulcs	tu	do	má	nyá	nak	
te	kin	tet	te.	Az	is	mer	tebb	ra	di	ká	li	sok	mel	lett	a	–	tő	lük	töb	béke	vés	bé	el	ha	tá	ro	ló	dott	–	kon
zer	va	tívli	be	rá	lis,	ag	rá	ri	us	cso	por	to	su	lá	sok,	a	tár	sa	dal	mi	gaz	da	ság	tan	és	a	ke	resz	tény	szoci
ál	etika	kép	vi	se	lői	(Giesswein	Sán	dor)	s	a	 tár	sa	da	lom	tu	do	má	nyi	na	tu	ra	liz	mus	tól	el	for	dult	
tár	sa	da	lom	fi	lo	zó	fu	sok	(Palágyi	Meny	hért,	Bar	tók	György)	is	je	len	tős	mun	ká	kat	pub	li	kál
tak.	A	szá	zad	előn	a	nagy	nem	zet	kö	zi	presz	tí	zsű	tár	sa	da	lom	és	gaz	da	ság	sta	tisz	ti	kai	in	téz
mé	nyek	mel	lett	a	tár	sa	da	lom	ta	ni	(szo	ci	o	ló	gi	ai)	gon	dol	ko	dás	és	tár	sa	da	lom	ku	ta	tás	min	den	
te	rü	le	tén	meg	kez	dő	dött	(egyes	te	rü	le	te	in	foly	ta	tó	dott)	a	professzionalizálódás	és	in	téz	mé
nye	sü	lés.	Sza	bá	lyo	zott	mű	kö	dé	sű	tu	dós	tár	sa	sá	gok,	a	nem	zet	kö	zi	kap	cso	lat	épí	tés,	a	pub	li
ká	ció	és	rep	re	zen	tá	ció	le	he	tő	sé	ge	i	nek	és	for	má	i	nak	ki	épí	té	se	(fo	lyó	irat	ok,	an	ké	tok,	kon	fe
ren	ci	ák),	 az	 ok	ta	tás,	 a	 nép	sze	rű	sí	tés	 és	 az	 után	pót	lás	 ér	de	ké	ben	 tett	 lé	pé	sek	 jel	zik	 ezt	 a	
fo	lya	ma	tot.	A	Hu sza dik Szá zad cí	mű	 fo	lyó	irat	tal	 (l900)	 lét	re	jött	 a	 szo	ci	o	ló	gi	ai	 köz	 és	
szak	írás	el	ső	ma	gyar	or	szá	gi	fó	ru	ma.	A	fo	lyó	irat	kö	ré	szer	ve	ző	dött	Tár sa da lom tu do má nyi 
Tár sa ság (1901)	 és	 a	 tár	sa	ság	ból	 ki	vált	 kon	zer	va	tí	vok	 Ma gyar Tár sa da lom tu do má nyi 
Egye sü le te	(1908)	a	kor	szak	összes	tár	sa	da	lom	ku	ta	tói	tö	rek	vé	sét	össze	fog	ta.

A	szá	zad	el	ső	két	év	ti	zed	ének	szel	le	mi	éle	té	ben	(Va sár na pi Kör, Galilei Kör, Szel le mi 
Tu do má nyok Sza bad Is ko lá ja) gyö	ke	re	zik	 Mannheim	 Kár	oly,	 Polányi	 Kár	oly,	 Luk	ács	
György	és	Hauser	Ar	nold	mun	kás	sá	ga.	Ők	nem	zet	kö	zi	leg	is	szá	mon	tar	tott	el	mé	le	tek,	pa	ra
digmatikus	je	len	tő	sé	gű	fo	ga	lom	kö	rök	meg	al	ko	tói.	Mű	ve	ik	meg	ha	tá	ro	zó	mó	don	ala	kí	tot	ták	
az	 egye	te	mes	 szo	ci	o	ló	gi	ai	 gon	dol	ko	dás	 fon	tos	 rész	te	rü	le	te	it:	 a	 tu	dás,	 a	 gaz	da	ság,	 és	 a	
mű	vé	szet	szo	ci	o	ló	gi	át.

A	két	vi	lág	há	bo	rú	kö	zött	szá	mos	ma	gyar	or	szá	gi	tu	dós	–	pél	dá	ul	a	tör	té	nész	Haj	nal	Ist
ván,	 a	 jog	tu	dós	Hor	váth	Bar	na,	 az	 ó	kor	tu	dós	Hornyánszky	Gyu	la,	 a	 köz	gaz	dász	Heller	
Far	kas	mun	kás	sá	gá	ban	ki	mu	tat	ha	tó	 a	 szo	ci	o	ló	gi	ai	 is	ko	lá	zott	ság.	Az	ek	kor	 lét	re	jött	 nagy	
össze	ge	ző	mű	vek	so	rá	ban	tár	sa	da	lom	ta	ni	szin	té	zi	sek	is	szü	le	tet	tek	Dékány	Ist	ván	tol	lá	ból	
(Társadalomalkotó erők, l923;	A mai tár sa da lom, l943).	A	kon	zer	va	tív	 társadalomleírás	
kö	ré	ben	is	szü	le	tett	össze	ge	zés:	Weis	Ist	ván:	A mai ma gyar tár sa da lom (1930)	és	Ho vá? 
(l932)	cí	mű	mun	kái.	Az	1918–19l9	fo	lya	mán	meg	szűnt	és	fel	szá	molt	tu	do	má	nyos	tár	sa	sá
gok	és	fó	ru	mok	he	lyé	be	újak	szer	ve	ződ	tek.	A	Ma gyar Tár sa da lom tu do má nyi Tár sa ság ban 
rend	sze	re	sen	 tar	tot	tak	 an	ké	to	kat	 és	 fel	ol	va	só	 ülé	se	ket.	A	 tár	sa	ság	 ki	ad	vány	so	ro	za	tot	 és	
fo	lyó	ira	tot	(Tár sa da lom tu do mány) adott	ki.	A	tár	sa	da	lom	ta	ni	professzionalizáció	a	nem	zet
kö	zi	standardokhoz,	in	téz	mé	nyek	hez	va	ló	fel	zár	kó	zá	si	tö	rek	vé	sek	je	gyé	ben	foly	ta	tó	dott.

A	har	min	cas	évek	re	az	ama	tőr	és	hi	va	tá	sos	tár	sa	da	lom	vizs	gá	lók	egész	se	re	ge	lá	tott	mun
ká	hoz.	A	tár	sa	da	lom	is	me	ret	–	a	szo	ci	og	rá	fia,	a	fa	lu	já	rás,	a	„fa	lu	mun	ka”,	a	settlementmoz
gal	mak	ke	re	tei	kö	zött	–	ér	tel	mi	sé	gi	szer	vez	ke	dé	sek	moz	gal	mi	kö	ve	tel	mé	nye	lett.	Ugya	nak
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kor	a	moz	gal	mak	kal	pár	hu	za	mo	san	(ese	ten	ként	eze	ken	be	lül)	a	tu	do	má	nyos	igé	nyű	tár	sa
dal	mi	tény	fel	tá	rás,	a	mód	sze	res	táj	és	nép	ku	ta	tás	és	mo	nog	rá	fia	írás	mű	he	lyei	is	lét	re	jöt	tek	
vagy	új	já	a	la	kul	tak.	Hi	va	ta	los	rész	ről	fo	lya	ma	to	san	–	s	több	nyi	re	nem	nagy	si	ker	rel	–	pró
bál	koz	tak	a	fa	lu	já	ró	moz	ga	lom	és	szo	ci	og	rá	fia	szer	ve	zé	sé	vel,	in	téz	mé	nye	sí	té	sé	vel,	konst
ruk	tív	ke	re	tek	kö	zött	tar	tá	sá	val.

A	har	min	cas	év	ti	zed:	a	né	pi	írói	(moz	gal	mi)	szociografizálás	év	ti	ze	de,	mely	nek	má	so	dik	
fe	lé	ben	az	is	mert	iro	dal	mi	szo	ci	og	rá	fi	ák:	Illyés	Gyu	la,	Ve	res	Pé	ter,	Dar	vas	Jó	zsef,	Ko	vács	
Im	re,	Féja	Gé	za	mun	kái	mel	lett	Er	dei	Fe	renc	és	Sza	bó	Zol	tán	tár	sa	da	lom	el	mé	le	ti	ala	po	zott
ságú	szo	ci	og	rá	fi	ái:	a	Pa rasz tok és a Cif ra nyo mo rú ság is	meg	je	len	tek.

Eb	ből	a	csak	nem	más	fél	év	szá	za	dot	át	fo	gó	rö	vid	vissza	te	kin	tés	ből	is	lát	szik:	a	tár	sa	da
lom	ta	niszo	ci	o	ló	gi	ai	 gon	dol	ko	dás	 és	 a	 ta	pasz	ta	la	ti	 tár	sa	da	lom	ku	ta	tás	 gaz	dag	 és	 sok	fe	lé	
ága	zókap	cso	ló	dó	tör	té	ne	te	a	szű	ken	vett	szo	ci	o	ló	gia	tör	té	ne	ti	fel	dol	go	zás	szá	má	ra	épp	oly	
ne	he	zen	operacionalizálható,	mint	az	át	fo	góbb	tár	sa	dal	mi	vagy	szo	ci	o	ló	gi	ai	gon	dol	ko	dás	
tör	té	ne	ti	elem	zé	se	szá	má	ra.	Még	azt	is	ne	héz	el	dön	te	ni,	hol	kez	dőd	jék	a	tör	té	net.	Va	ló	ban	
ér	de	mes	 vissza	men	ni	 a	 18.	 szá	zad	vé	gi	 fel	vi	lá	go	sult	 tár	sa	da	lom	 és	 környezetátalakítási	
trak	tá	tusokig?	Vagy	né	hány	év	ti	zed	del	ké	sőbb:	a	múlt	szá	zad	har	min	casnegy	ve	nes	éve	i
ben	kez	dő	dött	a	tör	té	net,	ami	kor	fel	ve	tő	dött	a	tár sa sá gi tu do mány gon	do	la	ta,	az	or szá gá
sza ton be lül a tár sa dal mi országászat (Hunfalvy	Pál)	el	kü	lö	ní	té	sé	nek	szük	sé	ges	sé	ge,	s	a	
ne	me	siho	no	rá	ci	or	 re	form	ér	tel	mi	ség	 kö	ré	ben	 erő	tel	jes	 igény	 mu	tat	ko	zott	 a	 tény	fel	tá	ró	
hely	zet	je	len	té	sek,	országleírások,	az	az	a	geo grá fi ai sta tisz ti ka iránt?	Vagy	in	kább	a	het	ve
nesnyolc	va	nas	évek	te	kint	he	tő	a	kez	det	nek,	ami	kor	a	szo ci á lis fi zi ka a	mo	dern	tár	sa	da	lom
sta	tisz	ti	ka	in	téz	mé	nye	sült	gya	kor	la	tá	ban	operacionalizálódott,	s	a	szo ci o ló gia, szo ci o lo gi
kus ki	fe	je	zés	 a	 po	zi	ti	vis	ta,	 evo	lu	ci	o	nis	ta	 tár	sa	da	lom	 és	 jog	el	mé	le	tek	ben	 hasz	ná	lat	ba	
ke	rült?	Vagy	1900–	1901:	a	Her	bert	Spencer	be	kö	szön	tő	jé	vel	in	dult	Hu sza dik Szá zad és a 
szo	ci	o	ló	gi	á	ra	han	go	ló	dott	el	ső	tu	dós	kö	zös	ség	in	téz	mé	nye	sü	lé	se:	a	Tár sa da lom tu do má nyi 
Tár sa ság le	gyen	a	ki	in	du	ló	pont?	Vagy	–	el	te	kint	ve	a	„he	lyi	ér	de	kű”	tu	do	mány	mű	ve	lés	től	
–	azt	vegyük	szo	ci	o	ló	gi	á	nak,	ami	a	vi	lág	ban	is	szo	ci	o	ló	gi	á	nak	szá	mít?	Eb	ben	az	eset	ben	
há	romnégy	 név	re:	Mannheim Kár oly és	 (eset	leg)	 Luk	ács	 György	 tu	dás	szo	ci	o	ló	gi	á	já	ra,	
Polányi	Kár	oly	gaz	da	ság	szo	ci	o	ló	gi	á	já	ra	és	Hauser	Ar	nold	mű	vé	szet	szo	ci	o	ló	gi	ai	elem	zé	se
i	re	 kor	lá	to	zód	nék	 az	 elem	zés,	 amit	 –	 ter	mé	sze	te	sen	 –	 szük	ség	te	len	 és	 fél	re	ve	ze	tő	 len	ne	
„ma	gyar	szo	ci	o	ló	gia	tör	té	net”	cí	men	vé	gez	ni.

Historiográfiaikérdések.atörténetifeldolgozásszeMpontjai

A	ma	gyar	or	szá	gi	 szo	ci	o	ló	gi	aitár	sa	da	lom	ta	ni	 gon	dol	ko	dás	 tör	té	ne	ti	 elem	zé	se,	 bár	hon	nan	
in	dul	 is	 ki,	 el	mé	le	tek,	 ta	nok,	 em	pi	ri	kus	 vizs	gá	la	tok,	 le	írá	sok,	 pub	li	cisz	ti	kai	 és	 iro	dal	mi	
mű	vek	so	ka	sá	gát	von	hat	ja	ér	dek	lő	dé	si	kö	ré	be,	az	zal	a	tá	gabb	tár	sa	dal	mi,	szel	le	mi,	kul	tu	rá
lis	és	 tu	do	má	nyos	kör	nye	zet	tel	együtt,	amely	ben	ezek	lét	re	jöt	tek.	Ez	a	bő	ség	az	elem	zés	
tár gyá val kap	cso	la	tos	prob	lé	mák	át	gon	do	lá	sát:	a	„mi	nek	a	tör	té	ne	te?”	kér	dés	el	dön	té	sét	s	
ez	zel	össze	füg	gés	ben	an	nak	a	kér	dés	nek	a	tisz	tá	zá	sát	is	szük	sé	ges	sé	te	szi,	hogy	a tá gabb 
tár sa dal mikul tu rá lis kör nye zet tel va	ló	össze	füg	gé	sek	kö	zül	mi	ke	rül	jön	a	tör	té	net	be.	Mind
ez	vé	gül	is	a	té	ma	kör	rel	kap	cso	la	tos	ál	lás	pont	ok	üt	köz	te	té	sé	vel	for	má	ló	dó	szak mai egyez
ség re ju tás fo	lya	ma	tá	ban	tisz	tá	zód	hat	na	–	amennyi	ben	a	szo	ci	o	ló	gus	szak	mát	ezek	a	kér	dé
sek	ma	egyál	ta	lán	fog	lal	koz	tat	ják.	A	té	ma	kör	ben	fel	vet	he	tő	his	to	ri	og	rá	fi	ai	meg	fon	to	lá	sok	és	
elem	zé	si	szem	pont	ok	kö	zül	–	ed	di	gi	fej	te	ge	té	se	im	alap	ján	–	az	aláb	bi	a	kat	emel	ném	ki.

1. A	szo	ci	o	ló	gi	ai	gon	dol	ko	dás	tör	té	ne	te	át	fo	gó	esz	me	és	men	ta	li	tás	tör	té	ne	ti	össze	füg	gé
sek	be	 ágya	zott	 el mé let tör té net. A ma gyar el	mé	let	tör	té	ne	ti	 fel	dol	go	zá	sok	nak	 ugya	nak	kor	
szem	be	sül	ni	ük	 kell	 egy	 ele	mi	 aka	dállyal:	 a	 sa ját (ma	gyar	or	szá	gi)	 el	mé	le	tek	 –	 fő	leg	 a	
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paradigmatikus	 je	len	tő	sé	gű	 el	mé	le	tek	 –	vi szony la gos hi á nyá val. Úgy	gon	do	lom,	 ér	de	mes	
hang	sú	lyoz	nom	en	nek	a	hi	ány	nak	a	vi	szony	la	gos	sá	gát.	Eöt	vös	Jó	zsef,	Pulszky	Ágost,	Con
cha	Győ	ző,	Pikler	Gyu	la,	Somló	Bó	dog	el	mé	let	al	ko	tó	mun	kás	sá	ga	nem	ki	sebb	ér	té	kű,	mint	
egye	te	me	sen	is	mert	eu	ró	pai	kor	tár	sa	i	ké.	Meg je le né sük ide	jén	mun	ká	ik	több	nyi	re	en	nek	meg
fe	le	lő	fo	gad	ta	tás	ban	ré	sze	sül	tek.	Eöt	vös	fő	mű	vét	pél	dá	ul	a	kor	társ	kül	föl	di	kri	ti	ka	A tör vé
nyek szel le mé hez	mér	te,	s	Mill,	Tocqueville	mun	ká	i	val	egyen	ran	gú	ként	is	mer	tet	te.	Pulszky	
ge	ne	ti	kus	 jog	el	mé	le	tét	 és	 evo	lu	ci	o	nis	ta	 tár	sa	dal	mi	for	má	cióta	nát	 is	 el	is	me	rés	sel	 fo	gad	ták	
Ang	li	á	ban.	Egyegy	el	mé	le	ti	konst	ruk	ció	tar tós je	len	tő	sé	gét,	pa	ra	dig	má	vá	vá	lá	sá	nak	esé	lye
it	azon	ban	nem	ön	ér	té	ke	ha	tá	roz	za	meg.	A	nyu	ga	ti	vi	lág	pe	ri	fé	ri	á	ja	in	kább	a	min	ta	te	rem	tő	
al	ko	tók,	mint	a	min	tá	ul	szol	gá	ló	al	ko	tá	sok	ki	bo	csá	tá	sá	nak	ter	ré	nu	ma.	An	nak	a	né	hány	–	eru
dí	ci	ót	és	ere	de	ti	sé	get	pá	ro	sí	tó	–	el	mé	le	ti	tár	sa	da	lom	ér	tel	me	zés	nek,	amely	Ma	gya	ror	szá	gon	
jött	 lét	re,	a	szá	zad	for	du	lónszá	zad	előn	 is	alig	volt,	az	óta	pe	dig	vég	képp	nincs	esé	lye	ar	ra,	
hogy	a	„nagy	el	mé	le	tek”	kö	zé	ke	rül	jön.	Itt	in	kább	az	el	mé	le	tek	ha	tá	sa	i	nak	és	sa	já	tos	ér	tel	me
zé	se	i	nek	tör	té	ne	te	kö	vet	he	tő	az	idő	ben.	Az	el	mé	let	tör	té	ne	ti	fel	dol	go	zás	Ma	gyar	or	szág	ese	té
ben	 jó	részt	 re cep ció ku ta tás, amely	a	18.	 szá	zad	vé	gé	től,	 a	 tár	sa	dal	mi	szer	ző	désel	mé	le	tek,	
Montesquieu	és	a	skót	mo	rál	és	gaz	da	ság	fi	lo	zó	fia	ha	tá	sá	nak	kez	de	té	től	fog	va	az	„egye	te
mes”	tör	té	ne	ti	fel	dol	go	zá	sok	ban	tár	gyalt	tár	sa	da	lom	és	szo	ci	o	ló	gi	ai	el	mé	le	tek	több	sé	gé	nek	
is	me	re	tétis	mer	te	té	sét	–	ese	ten	ként	gon	dol	ko	dás	for	má	ló	je	len	tő	sé	gét	–	kí	sé	ri	fi	gye	lem	mel.

2. Ha	a	sa ját el	mé	le	tek	te	rén	a	hi ány, az em pi ri kus tár sa da lom is me ret és ku ta tás s az 
ez	zel	gyak	ran	össze	kap	csolt	szociálreformeriszociálpolitikai iro da lom ese	té	ben	az	anyag	
ne	he	zen	 kö	rül	ha	tá	rol	ha	tó	 –	 bel	let	risz	ti	ká	val,	 pub	li	cisz	ti	ká	val,	 kü	lön	fé	le	 disz	cip	lí	nák	kal	
(föld	rajz,	 nép	rajz,	 közigazgatástudomány,	 tör	té	net	írás)	 össze	fo	nó	dott	 –	bősége za	va	ró.	A	
tény	iro	da	lom,	a	ki	tű	nő	tár	sa	da	lom	rajz	ok,	sta	tisz	ti	kai	le	írá	sok	és	elem	zé	sek,	hely	zet	je	len	té
sek	és	mo	nog	rá	fi	ák	ha	tal	mas	iro	dal	má	ban	hi	á	ba	ke	res	sük	az al	kal	ma	zott	tár	sa	da	lom	tan,	a 
táj	mo	nog	rá	fiaírás,	a szo	ci	og	rá	fia	iskolateremtőegyé	ni	sé	ge	it	és	is	ko	lá	it.	S	eb	ből	kö	vet	ke	ző
en,	hi	á	ba	ke	res	sük	a	min tá ul szol	gá	ló	al	ko	tá	so	kat,	s	azt	az	át	ha	gyo	má	nyo	zó	dó	–	el	mé	le	ti	
alap	is	me	re	tek	kel,	mód	sze	rek	kel,	ku	ta	tás	eti	kai	nor	mák	kal	kap	cso	la	tos	–	egyez	mé	nyes	tu	dás
mi	ni	mu	mot:	 „cé	hes”	 tu	dást,	 amely	nek	 is	me	re	te	 az	 egyes	 te	rü	le	te	ken	 mű	kö	dők	 kö	ré	ben	
hall	ga	tó	la	gos	vagy	dek	la	rált	el	vá	rás.	Hi	á	nyoz	nak	az	il	le	té	kes	ség	gel	kap	cso	la	tos	kon	szen	zu
sok:	a	ku	ta	tás	és	a	moz	ga	lom,	a	tény	fel	tá	rás	és	a	röp	irat,	a	ku	ta	tói	be	ál	lí	tó	dás	és	a	po	li	ti	ku	si	
sze	rep	el	kü	lö	nült	sé	ge.	Némedi	Dé	nes	a	né	pi	szo	ci	og	rá	fi	á	ról	írt	mo	nog	rá	fi	á	já	ban	a	polifunk
cio	nalitást,	az	át	po	li	ti	zált	sá	got,	a	po	li	ti	kai	in	téz	mény	pót	lékfunk	ció	fel	vál	la	lá	sát	s	az	eb	ből	
kö	vet	ke	ző	 aktuálpolitikai	 ér	zé	keny	sé	get	 és	 pub	li	cisz	ti	kus	 haj	la	mot	 tart	ja	 a	 há	bo	rú	 előt	ti	
szo	ci	o	ló	gia	és	szo	ci	og	rá	fia	meg	ha	tá	ro	zó	sa	já	tos	sá	ga	i	nak.	S	eze	ket,	a	disz	cip	lí	na	pre his to ri
kus ál	la	po	tá	ra	jel	lem	ző	sa	já	tos	sá	go	kat	a	ma	gyar	or	szá	gi	pol	gá	ri	mo	der	ni	zá	ció	meg	ké	sett	sé
gé	re,	fej	lő	dé	si	és	in	téz	mény	szer	ke	ze	ti	ano	má	li	á	i	ra	ve	ze	ti	vissza	(Némedi	1985:	10–11).

3. Ez	a	kör	vo	na	la	zat	lan	ság	össze	függ	a	szak ma azo	no	sí	tá	sá	nak	ne	héz	sé	ge	i	vel	s	a	struk
tu	rált	szak	mai	kö	zös	sé	gek,	tu	dós	ge	ne	rá	ci	ók,	is	ko	lák	foly	to	nos	sá	gá	nak	hi	á	nyá	val	is.	Ezért	
egy	 olyan	 tu do mány szo ci o ló gi ai meg	kö	ze	lí	tés	ben	 is	 ne	he	zen	 gon	dol	ha	tó	 el	 a	 tör	té	net,	
amely	a	tárgy	meg	ha	tá	ro	zás,	tar	tal	mi	ta	go	ló	dás,	te	ma	ti	kai	kör	vo	na	la	zott	ság	prob	le	ma	ti	ká	já
ba	 nem	 bo	nyo	ló	dik	 be	le,	 s	 a	 min	den	ko	ri	 szociológiatársadalomtantársadalomkutatás	
művelésére:professzionalizálódására, intézményesedéséreössz	pon	to	sít.	A	ma	gyar	or	szá	gi	
szo	ci	o	ló	gia	utób	bi	év	ti	zed	ben	ki	ala	kí	tott	tár sas és tör té ne ti iden ti tá sa sze	rint	az	in	téz	mé
nye	sült	szak	má	nak	leg	fel	jebb	há	rom	év	ti	ze	des	múlt	ja	van.	Ta	más	Pál	az	„új	ma	gyar	szo	ci
o	ló	gia”	(a	ki	fe	je	zés	a	nyolc	va	nas	évek	kö	ze	pén	ke	rült	hasz	ná	lat	ba)	fej	lő	dé	sét	tu	do	mány	tör
té	ne	ti	 és	 szo	ci	o	ló	gi	ai	 szem	pont	ból	 négy	 sza	kasz	ra	 ta	gol	ja.	 Elem	zé	sé	ben	 a	 szo	ci	o	ló	gia	
Ma	gya	ror	szá	gon	elő	ször	a	„ra	di	ká	lis	tár	sa	da	lom	kri	ti	ka”	sze	re	pé	ben	(hat	va	nas	évek),	majd	
az	 „össztársadalmi	 tu	do	mány	prog	ram	já	val”	 (het	ve	nes	 évek),	 ezt	 kö	ve	tő	en	 a	 „szak	tu	do
mány	prog	ram	já	val”	(het	ve	nesnyolc	va	nas	évek),	vé	gül	pe	dig	„meg	ál	la	po	dott	disz	cip	lí	na
ként”	(nyolc	va	nas	évek)	volt	és	van	je	len	a	szel	le	mi	élet	ben	(Ta	más	1985).
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Ez a	tör	té	net:	egy	át	po	li	ti	zált	sá	gá	ban	for	ron	gó	disz	cip	lí	na	szak má vá tisz	tu	lá	sá	nak	tör	té
ne	te.	Ami	1960	(még	in	kább	1945)	előtt	„tár	sa	da	lom	tan”,	„szo	ci	o	ló	gia”,	„tár	sa	da	lom	fi	lo
zó	fia”,	„szo	ci	og	rá	fia”,	„fa	lu	ku	ta	tás”,	„tár	sa	da	lom	lé	lek	tan”	né	ven	lé	te	zett,	az	eh	hez	ké	pest	
rég	múlt.	Olyan	szel	le	mi	előz	mény,	amely	tu	laj	don	kép	pen	nem	tar	to	zik	a	tárgy	hoz:	a	mai	
pro	fesszi	o	ná	lis	szo	ci	o	ló	gia	tör	té	ne	té	hez.	Ez	a	tör	té	net	eu	ró	pai	mé	re	tek	ben	is	csak	a	má	so
dik	vi	lág	há	bo	rú	után	kez	dő	dött,	ami	kor	az	ame	ri	kai	tár	sa	da	lom	ku	ta	tás	és	el	mé	le	ti	szo	ci	o
ló	gia	szak	ági	és	szer	ve	ze	ti	rend	sze	re,	tech	ni	kái,	stí	lu	sa	vi	lág	szer	te	–	s	így	kon	ti	nen	sün	kön	
is	–	meg	ho	no	so	dott:	„…ek	kor	ala	kul	ki	a	szo	ci	o	ló	gia	mint	el	fo	ga	dott	nem	zet	kö	zi	stan	dar
do	kat	 kö	ve	tő	 tu	do	má	nyos	 te	rü	let”	 (Ta	más	 1988:	 460).	 Eh	hez	 a	 fej	lő	dés	hez	 mér	ten	 a	
ma	gyar	or	szá	gi	szo	ci	o	ló	gia	fá	zis	ké	sés	be	ke	rült	ugyan,	de	a	hat	va	nas	évek	vé	gé	től	fog	va	már	
nagy	já	banegé	szé	ben	 szink	ron	ban	 volt	 a	 vi	lág	 szo	ci	o	ló	gi	á	já	val,	 s	 a	 nyolc	va	nas	 évek	re	
le	dol	goz	ta	mo	der	ni	zá	ci	ós	 hát	rá	nyát	 (Ta	más	 1985:	 224–226).	Az	 in	téz	mé	nye	sü	lés	 –	 ír	ta	
1984ben	a	Ma gyar Szo ci o ló gi ai Tár sa ság el	nö	ke	–	„…a	ma	gyar	szo	ci	o	ló	gia	múlt	já	ban	
nem	tör	tént	meg.	A	fel	so	rolt	jel	lem	zők	(az	alap	ja	i	ban	ame	ri	kai	min	tát	kö	ve	tő	tu	do	mány	mű
ve	lés	jel	lem	zői	–	S.J.)	egyi	kemá	si	ka	meg	je	lent	ugyan,	de	ar	ra,	hogy	együt	te	sen	és	ál	ta	lá
no	san,	s	oly	szín	vo	na	lon	 je	len	je	nek	meg,	aho	gyan	az	a	szá	zad	het	ve	nes	éve	i	ben	 tör	tént,	
még	nem	volt	pél	da”	(Kul	csár	1984:	17).

Er	ről	a	tu	do	mány	szo	ci	o	ló	gi	ai	ál	lás	pont	ról	néz	ve:	van	szo	ci	o	ló	gia	tör	té	net,	me	lyet	a	szo
ci	o	ló	gi	ai	„prototudomány”	(Ta	más	Pál)	meg	le	he	tő	sen	part	ta	landif	fúz	idő	sza	ka	előz	meg.	
Aki	er	re	az	idő	szak	ra	össz	pon	to	sít	ja	tör	té	ne	ti	ér	dek	lő	dé	sét,	az	egy	ha	tal	mas	esz	me,	mű	ve
lő	dés	és	tár	sa	da	lom	tör	té	ne	ti	anyag	gal	szem	be	sül.	Ez	le	het	tár	sa	da	lom,	po	li	ti	ka	és	kul	túr
tör	té	ne	ti	 fel	dol	go	zá	sok	for	rás	anya	ga,	po	li	to	ló	gi	ai,	esz	me	és	ér	tel	mi	ség	tör	té	ne	ti	 ta	nul	má
nyok	tár	gya,	amely	ben	 tár	sa	da	lom	ta	nokszo	ci	o	ló	gi	ai	el	mé	le	tek	ha	tá	sa	(időn	ként	di	vat	ja),	
gon	dol	ko	dá	si	 min	ták,	 men	ta	li	tá	sok,	 ér	tel	mi	sé	gi	 be	ál	lí	tó	dá	sok	 kö	vet	he	tők	 nyo	mon.	 Az	
ed	di	gi	iro	da	lom	ta	nú	sá	ga	sze	rint	„ma	gyar	szo	ci	o	ló	gia	tör	té	net”,	„szo	ci	o	ló	gi	ai	gon	dol	ko	dás	
tör	té	ne	te”,	„tár	sa	dal	mi	gon	dol	ko	dás	tör	té	ne	te”	cí	men	leg	in	kább	er	ről	van	szó.

4. A	szo	ci	o	ló	gia	tör	té	ne	té	nek	és	előtörténetének	ilyen	egy	ér	tel	mű	szét	vá	lasz	tá	sa	ter	mé
szet	sze	rű	leg	hoz	zá	tar	to	zik	a	fris	sen	mo	der	ni	záltfel	zár	kóz	ta	tott	tu	do	mány	ág	tör	té	ne	ti	iden	ti
tá	sá	hoz.	 Úgy	 gon	do	lom	 ugya	nak	kor,	 hogy	 a	 szo	ci	o	ló	gi	aitár	sa	da	lom	ta	ni	 gon	dol	ko	dás	
professzionalizációjának	 ru gal ma sabb ér	tel	me	zé	sé	vel	 fel	 le	het	ne	 dol	goz	ni	 a	 tárgy	tól	 –	 a	
„mi	nek	a	tör	té	ne	te?”	kér	dé	sé	től	–	füg	gő	en	sok	fé	le	és	sok	fe	lé	ága	zó	tör	té	ne	tet	egy, össze füg
gő tör	té	net	 ke	re	té	ben.	Ez	 a	 tárgy	kö	rök,	 ará	nyok	és	hang	súly	ok	 át	gon	do	lá	sát	 igé	nyel	né,	 s	
szak	mai	egyez	ség	re	ju	tást	fel	té	te	lez	ne	egy	olyan	alap	prob	lé	mát	il	le	tő	en,	ami	szo	ci	o	ló	gia	tör
té	ne	ti	mun	kák	ban	ál	ta	lá	ban,	ma	gyar	szo	ci	o	ló	gia	tör	té	ne	ti	ta	nul	má	nyok	ban	kü	lö	nö	sen	éle	sen	
ve	tő	dik	fel	s	ne	he	zen	old	ha	tó	meg.	Ne	héz	ugya	nis	el	dön	te	ni,	hogy	mek	ko	ra	te	ret	kap	ja	nak	
az	elem	zés	ben	a	tu dás s	mek	ko	rát	a	tu do mány szo ci o ló gi ai meg	kö	ze	lí	té	sek.	Az	is	kér	dé	ses,	
hogy	a	tu	do	má	nyos	tu	dás	mi	lyen	össze	füg	gés	ben	ke	rül	jön	in kább elem	zés	re:	a	min	den	ko	ri	
szak	mai	szer	ve	ző	dé	sek	–	a	(nem	ép	pen	sze	ren	csés,	mai	fo	gal	munk	sze	rin	ti)	„tu	do	má	nyos	
kö	zös	sé	gek”,	a	tönniesi	„tu	dósköz	tár	sa	ság”	–	va	la	mely	kö	rén	be lü li tu	dás	ként	vagy	át	fo
góbb	tár	sa	dal	mimű	ve	lő	dé	si	össze	füg	gé	sek	ben.	A	szo	ci	o	ló	gus	kép	zés	gya	kor	la	ta	fe	lől	kö	ze
lít	ve	ezek	hez	a	kér	dé	sek	hez:	nyil	ván	va	ló,	hogy	a	ma	gyar	szo	ci	o	ló	gia	tör	té	net	ok	ta	tá	sa	nem	
vagy	leg	aláb	bis	erőltetetten	il	leszt	he	tő	az	egye	te	mes	el	mé	let	tör	té	net	re	ala	po	zó	dott	ok	ta	tás	ba,	
s	 in	kább	a	 tör	té	net	szo	ci	o	ló	gi	ai,	esz	me	és	mű	ve	lő	dés	tör	té	ne	ti	kur	zu	sok	ke	re	té	ben	 len	ne	a	
he	lye.	A	tu	dás	szo	ci	o	ló	gi	ai	nyi	tott	ság	ugya	nak	kor	nem	össze	egyez	tet	he	tet	len	tu	do	mány	szo
ci	o	ló	gi	ai	szem	pont	ok	kal,	ame	lyek	vé	gül	is	ak	kor	is	ér	vé	nye	sít	he	tők,	ha	nem	ra	gasz	ko	dunk	
me	re	ven	a	tu	do	mány	in	téz	mé	nye	sü	lés	ame	ri	kai	eta	lon	já	hoz,	s	a	ma	gyar	or	szá	gi	tár	sa	da	lom
ta	niszo	ci	o	ló	gi	ai	gon	dol	ko	dás	tör	té	ne	té	ben	a	szak	sze	rű	tu	do	mány	mű	ve	lés	és	szak	mai	kö	zös
ség	gé	for	má	ló	dás	–	va	ló	ban	szór	vá	nyos	és	epi	zo	di	kus	–	igé	nye	i	nek,	moz	za	na	ta	i	nak	és	kez
det	le	ges	kép	ződ	mé	nye	i	nek	a	szo	ká	sos	nál	na	gyobb	je	len	tő	sé	get	tu	laj	do	ní	tunk.
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