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Nagy Endre: 
Szociokalandozások

A Szociokalandozások címmel megjelent 
kötetében Nagy Endre a közel- és a távo-
labbi múlt írásait válogatta egy csokorba. A 
magyar szociológiai élet ismerõi a szerzõt 
eddig fõként szociológiatörténeti írásai 
alapján ismerhetik (Nagy, 1993). A szigorú 
értelemben vett szociológiatörténeti elem-
zések mellett itt azonban további témák is 
megjelennek: társadalomtörténet, társadalmi 
struktúraelemzés, közélet és politika, továb-
bá a nyolcvanas években – Nagy Endre aktív 
közremûködésével – újraindult falukutatás. A 
könyv felépítése is ezt a felosztást követi.

A kötet minden bizonnyal legnagyobb 
ívû tanulmánya (mely a Szocioteória elne-
vezésû csoportban kapott helyet) a Struktú-
raelmélet weberi koncepciója és néhány 
interpretációja címet viseli. A cikkben Nagy 
Endre meglehetõsen különbözõ hátterû és 
beállítottságú szerzõk (Max Weberhez kap-
csolódó) mûveit értelmezi, ám a szerzõre 
jellemzõ alaposság gondoskodik a szöveg 
koherenciájáról, és a színvonal önmagáért 
beszél. A szerzõ gondolatmenetének kiin-
dulópontja Pierre Bourdieu Osztályhelyzet 
és osztálypozíció címû írása. A francia szo-
ciológus írását elemezve arra az érdekes 
következtetésre jut, hogy Bourdieu deklarált 
szándéka ellenére a szimbolikus szféra válik 
dominánssá a koncepcióban. Eme újszerû 
értelmezés szerint Bourdieu valójában a 
szimbolikus praxisok alapján osztja fel a 
társadalmat, és ezekhez csak hozzárendeli 
az egyenlõtlen helyzetû csoportokat. A 
következtetésnek nyilvánvalóan súlya van, 
mivel azt jelenti ki vele a szerzõ, hogy Bour-
dieu nem tudta megragadni a szimbolikus 
szféra társadalmi lehorgonyzottságát. 

Az elemzés kiindulópontja, Bourdieu írá-
sa, elegáns, háromsoros átkötés segítségével 
(amely egyúttal az olvasó számára is elõsegíti 

az egységes kép kialakulását) adja át a helyét 
Hanák Péter, a századforduló magyar társa-
dalmáról szóló írásának. Hanák tanulmánya 
a státus és pozíció fogalmaival egyrészt Bour-
dieu cikkéhez kapcsolódik, másrészt, az elem-
zések tanúsága szerint, Erdei Ferenc kettõs 
struktúra elméletéhez. Ezért a viszonylag 
rövid Hanák-elemzést egy jóval nagyobb 
lélegzetû Erdei-interpretáció követi. Erdei 
Ferenc hagyatékos szövegének jellegzetesen 
szövegközpontú értelmezése több szálon fut 
Nagy Endrénél, a végkicsengés azonban ez 
esetben is meglehetõsen kritikus. A kritikus 
értelmezésnek nem kerülhette el figyelmét, 
hogy Erdei csak egy bizonyos fokú (a tár-
sadalmi folyamatokkal szemben tanúsított) 
vakság árán tudta a szocialista átalakulást 
az egyetlen alternatívaként felmutatni. Ez 
a felrótt „vakság” – további súlyos követ-
kezményként – egyúttal Erdei elméletalkotó 
tevékenysége kibicsaklását is eredményezte. 
Nagy szerint ezért nem tudott Erdei egy, a 
weberi struktúraelmélethez hasonló fogalmi 
precizitású elméletet kidolgozni.

Bourdieu, Hanák és Erdei mellett a kortárs 
szociológia olyan markáns képviselõjének 
Weber-interpretációja is tárgya lesz a kritikus 
feldolgozásnak, mint Anthony Giddens. Az 
õ értelmezésével szemben fejti ki Nagy End-
re, hogy Weber koncepciójában a látszat 
ellenére megkülönböztethetõ egymástól a 
kapitalizmus talaján létrejövõ és az azt meg-
elõzõen keletkezett rendek. A megközelítés 
újszerûségét jelenti, hogy a szerzõ figyelme 
nem korlátozódik Weber osztályokkal és 
rendekkel kapcsolatos szövegére, hanem a 
nyitott és zárt társadalmi kapcsolat weberi 
fogalmait is felhasználja. Nagy Endre meg-
lehetõsen eredeti értelmezése ugyanakkor 
határozottan szembeszáll Jack Barbalet kriti-
kájával, aki szerint az osztály és rend fogalmai 
egyszerre nem használhatók egy társadalom 
leírására. Ennek során a weberi elmélet 
egy olyan aspektusára támaszkodik, amely 
eddig, úgy tûnik, elkerülte az értelmezõk 
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figyelmét. A gazdasági és a társadalmi rend 
(Ordnung) fogalmainak bevonásával Nagy 
világossá teszi álláspontját, mely szerint az 
osztályok a gazdasági rendben, a rendek 
(Stand) pedig a társadalmi rendben kons-
tituálódnak, így a két fogalom egyidejûleg 
is alkalmazható. A szerzõ azonban nem áll 
meg ennél az – eredetisége folytán eddig is 
feltûnõ – értelmezésnél. Nagy Endre Weber-
megjegyzéseibõl azt a meglepõ, és a tõle meg-
szokott mértékben alátámasztott megállapí-
tást teszi, hogy Webernél létezik még három 
rend (Ordnung): a politikai, a kulturális és a 
jogrend. A sajátos Weber-interpretáció egyik 
fõ következtetése tehát, hogy a – Weber szö-
vegeibõl jellemzõ szöveghûséggel felfejtett 
– öt rend öt dimenziót képez a társadalom 
stratifikációjában.

Az elemzés másik fõ vonalát a weberi tár-
sadalmi osztály értelmezése jelenti. A sajátos 
Nagy Endre-i interpretáció lényege, hogy 
a társadalmi osztályok azért állnak a leg-
közelebb az osztályok közül a rendekhez 
(mint azt Weber megjegyzi), mert minden 
társadalmi osztály (munkásság, kispolgárság, 
vagyontalan értelmiség stb.) rendelkezik 
olyan kvalifikáció felett, amely – a nekik járó 
megbecsülés révén – bizonyos fokig kiemeli 
õket a piac hatása alól. Másrészt Weber 
szövegeinek koncepciózus és fantáziadús 
felhasználása során Nagy Endre a társadalmi 
osztályokat a rendektõl is elhatárolja, mivel 
az elõbbiek „nyitottak”, lehetséges, sõt gya-
kori a mobilitás ezen osztályhelyzetek között, 
és mivel a piac – ha csak közvetetten is, de 

– mégis a csoport konstituálódásának alap-
ja. A weberi szöveget tekintve tehát ismét 
egy olyan értelmezésrõl van szó, amely 
nemcsak megalapozottsága, hanem eredeti-
sége folytán sem szabad hogy elkerülje a 
társadalomtudomány szakmájának és kö-
zönségének figyelmét. 

A civil társadalom történeti paradigmái 
címû írás jeles ókori és újkori szerzõk, majd 
Szent Ágoston és Georg Hegel gondolatai-

ban követi nyomon a mai civil társadalom 
fogalmának genezisét. Fordulópontként 
egyértelmûen Hegel munkásságát értékeli 
Nagy, akinél elõször vált szét a politika és 
a társadalom szférája. A végkövetkeztetés 
levonásakor azonban Nagy Endre – az 
általa jól ismert – Polányi Mihály gondola-
tait is felhasználja. A szociográfiai kutatás 
metodológiai problémái címet viselõ 
írásban Nagy Endre olyan különbözõ el-
méleti hagyományokat, fogalmakat képes 
hasonló meggyõzõ erõvel, koherenciával 
és színvonallal összekötni, mint a schützi 
fenomenológia, a durkheimi metodológia, 
Niklas Luhmann kontingencia-fogalma és 
Max Weber ideáltípusa.

A könyv második fõ egysége a Szocio-
história címet viseli. Az elsõ tanulmány a 
centralisták és municipialisták vármegyék 
körüli vitáját rekonstruálja abból a sajátos 
szemszögbõl, hogy a két irányzat különbsé-
gei mennyiben tekinthetõk a modernizáció 
szükségessége által felvetett kérdésekre 
adott eltérõ válaszokként. Az ezt követõ két 
tanulmány fõ tézise ismét képes meglepe-
tést okozni az olvasónak. E szerint az Erdei 
Ferenc által leírt kettõs struktúra az igazgatás 
területén is lecsapódott. A tézis, amely meg-
érdemli, hogy ne maradjon visszhang nélkül, 
kimondja, hogy a Monarchia korában a hiva-
talnokság két egymástól elváló szociális kép-
zõdményt alkotott, egyrészt a miniszteriális 
hivatalnokréteget, mely a kapitalista társada-
lom racionális igazgatását testesítette meg, 
másrészt a vármegyei hivatalnokréteget, 
amely sokkal inkább rendies színezetû cso-
port volt. Különösen tanulságos lehetnek e 
cikkek, ha az empirikus alátámasztottságot is 
figyelembe vevõ olvasás tárgyává válnak.

A nemzeti urbánus réteg címû írás egy 
kiegészítést fogalmaz meg Erdei Ferenc 
kettõs struktúrájával kapcsolatban. E ki-
egészítés szervesen kapcsolódik a kötet 
elsõ tanulmányában megfogalmazott Erdei-
kritikához. Erdei korábban megállapított 
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„vaksága” Nagy alapján úgy határozható meg 
közelebbrõl, hogy Erdei nem vette észre a 
nemzeti urbánus réteg jelentõségét. Ez a 
kettõs struktúrában sajátos, köztes helyet 
elfoglaló réteg ugyanis bázisa lehetett vol-
na e koncepció szerint egy demokratikus 
átalakulásnak. Talán nem túlzás azt állítani, 
hogy a cikk értelmezhetõ hittételként is az e 
réteg által képviselt értékek mellett, mely ér-
tékek és beállítódások olyan személyekben 
nyilvánultak meg, mint Ady Endre, Babits 
Mihály és Bibó István. Bár a szerzõnek talán 
érdemes lett volna az Erdeivel kapcsolatban 
újabban megjelent kritikai igényû írásokra 
(Gyáni 1997; 1998; 2001, és Bognár, 2003) is 
reflektálnia, a munka így is sokatmondó.

Külön csoportot alkotnak a kötetben a 
társadalmi struktúrával foglalkozó írások. Itt 
kapott helyet az a két tanulmány, amely a 
Replika hasábjain zajlott, meglehetõsen élénk 
vita dokumentumai. Ezen írásokban Nagy 
Endre Kolosi Tamás egy rétegzõdésvizsgá-
latával kapcsolatban fogalmazott meg ki-
hegyezett kritikát. E cikkek önmagukban 
is érdekesek, azonban csak akkor igazán 
érthetõk, ha a Replika 1990-es évfolyamait 
elõvéve a vita többi résztvevõje is megszólal-
hat. A Képzelt levél a polgárosodás állásáról 
közvetlenül a rendszerváltás után született. 
Nagy azt hiányolja az újabb magyar polgári 
fejlõdésbõl ebben a stílusos és egy „szocio-
lógus barátnak” címzett képzelt levelében, 
hogy bár az intézményrendszer külcsínében 
a nyugati mintákhoz igazodik, e homlokzat 
mögött az emberek beállítódásai nem változ-
tak meg. Talán ma sem mellékes rámutatni, 
hogy a polgárosodás nem képzelhetõ el 
etikai átalakulás nélkül.

A Szociokrónika fejezetben Nagy Endre 
falukutatással kapcsolatos írásai találhatók. 
Van ezek között egy inkább elméleti beállí-
tottságú elemzés is, amely francia szerzõk 
nyomán a növekedési pólus és a notabi-
lizáció fogalmainak központba állításával 
akarja megérteni a beruházási és fogyasztási 
ciklusok Kádár-korszakbeli alakulását. Két 
további írás konkrét terepmunkákhoz kap-
csolódik, és érzékletes, hol tragikusra, hol 
ironikusra hangolt stílussal elevenítik meg 
a rendszerváltás elõtti két kisközség életét. 
A Szociopolitika elnevezésû csoportban a 
szerzõ éleslátó politikai kommentátorként 
jelenik meg. A Szociojurisztika rész cikkei 
pedig jogi szempontból elemzik többek 
között a taxisblokád eseményeit és a „hét-
köznapi jogállamiatlanságot”. 

A kötet tehát igen sokszínû, szerteágazó 
mind a témaválasztás, mind a bevont pers-
pektívák tekintetében, olyan, amilyennek 
a szociológia iránt érdeklõdõ közönség 
Nagy Endrét megismerhette. (Nagy J. Endre: 
Szociokalandozások. Szombathely, Savaria 
University Press, 2003)
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Székelyföld
történeti-kulturális régió
A regionális tudomány új keletû diszciplína, 
keretei s céljai közismerten Nyugaton alakul-
tak ki, innen terjedt el Közép-Európában az 

1989-es változások után. Az utóbbi években 
tovább gyûrûzött kelet felé, s ennek során jutott 
el Erdélybe, Romániába.

Erdélyben elsõként a Székelyföldön, 
pontosabban Csíkszeredában eresztett gyö-
keret nem kis mértékben az MTA Pécsett 


