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* En nek a cikk nek az előz mé nye egy 1991-ben tar tott elő adás volt, me lyet Wessely An na és Cse pe li György
tar tott a „Ma gyar or szág a vi lág ban” cí mű kon fe ren ci án. A szer zők azt az ál lás pon tot fo gal maz ták meg elő adá suk-
ban, hogy a rend szer vál to zás kö vet kez mé nye ként a ke let-eu ró pai tár sa da lom tu do mány ok ra nagy nem zet kö zi jö vő 
vár. A vá ra ko zá sok nem iga zo lód tak. A je len cik ket Ann Arborban, az Éva és Robert Dar vas ál tal ren del ke zé sük re 
bo csá tott la kás ba rát sá gos kony há já ban ír ta an go lul a két ma gyar szer ző. Kim Lane Scheppele Bu da pes ten is mer-
ke dett meg a kéz irat tal, és kész ség gel vál lal ko zott a kom men tá lás ra. Az itt kö zölt írás, mely angolul „The 
Colonization of East European Social Science” címen a Social Research 63. kötetének 2. számában, magyarul a 
Köz gaz da sá gi Szem le 1998. évi 3. szá má ban is megje lent, az an gol ere de ti szó sze rin ti ma gyar for dí tá sa. A szö ve-
gen csak ap róbb sti li zá lá si vál toz ta tá so kat haj tot tunk vég re. (A szerk.)

El ve szett il lú zi ók

Az államszocialista rend sze rek Ke let-Euró pa-szer te be kö vet ke zett gyors és vá ratlan össze-
om lá sa lát tán meg fi gye lők és részt ve vők egya ránt azt hit ték, hogy mi u tán a modernitást 
meg való sí tó in téz mé nyek so rában ki ala kul a par lamen ti de mok rá cia, az ön sza bá lyozó pi ac, 
a vi rág zó kö zép osz tály, a nagy lel kű bur zso á zia, a sza bad mé dia, lét re hoz zák az al kot mány-
bí ró sá got, a sza bad polg árok ön kéntes tár sulá sa it, ezek az in tézmé nyek és cso portok majd 
jó lé tet hoz nak a ke let- és kö zép-eu ró pai or szá gok né pei szá má ra. A for ra dal mi ön kí vü le tet 
és szel le met azon ban ha ma ro san föl vál tot ta a redisztribúciós rend szer ből a pi a ci rend szer be 
tör té nő át me net ál tal oko zott po li ti kai és tár sa dal mi más na pos ság. A GDP drá mai csök ke né-
se, a nö vek vő tár sa dal mi egyen lőt len sé gek, az emel ke dő mun ka nél kü li ség, a sze gény ség 
tér hó dí tá sa és a női sze re pek de val vá ló dá sa sok kot oko zott, ame lyet sú lyos bí tott bi zo nyos 
tör té nel mi kí sér te tek fel tá ma dá sa: a jobb ol da li szél ső sé gek, a na ci o na liz mus, az ide gen gyű-
lö let, az an ti sze mi tiz mus, a má sok kal szem be ni tü rel met len ség. Mind eh hez tár sult a bű nö-
zés sza po ro dá sa, a nép egész ség ügyi hely zet rom lá sa, va la mint a tár sa dal mi vé dő há ló meg-
la zu lá sa. És ez a ha nyat lás a tár sa da lom ku ta tást sem kí mél te meg.

Szá mos exszocialista or szág ban a szo ci o ló gi ai ku ta tás vagy nem lé te zett ko ráb ban, vagy 
ha volt, ak kor a ku ta tást át ha tot ta és ez ál tal ellehetetlenítette az ide o ló gia. Más exszocialista 
or szá gok ban a ku ta tás vi szony lag sza bad ma radt, de a nyílt pub li ká lás le he tet len volt. A 
szo ci o ló gi ai ku ta tás bár me lyik tí pu sá ról is be szé lünk, az új, poszt szo cia lista va ló ság ki hí vá-
sa i ra a szo ci o ló gia se hol sem volt ké pes meg fe le lő vá la szo kat ad ni.

Sen ki sem lát ta elő re, mi lyen hal lat la nul erős lesz az ál lam szo ci a liz mus ból örö költ kul-
tu rá lis szfé ra meg ma ra dá si ösz tö ne, be le ért ve a tu do má nyos ku ta tás in téz mé nye it is. A kul- 
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tu rá lis új ra ter me lést ter mé sze té nél fog va kon zer va ti viz mus jel lem zi, mi vel a gya kor la ti 
meg ol dá sok ke re sé sét és a prag ma ti kus ér dek lő dé si irányt több nyi re el ho má lyo sít ja az örök 
igaz ság ke re sé sé nek (ür)ügye. A kon zer va ti viz mus csak fo ko zó dott az ál lam szo ci a liz mus-
ban, ahol nem csu pán a kul tu rá lis új ra ter me lés, ha nem a tár sa dal mi új ra ter me lés tel jes egé-
szé ben a köz pon to sí tás és a köz pon ti újraelosztás alá ve tett je lett. Meg le he tő sen pa ra dox, 
hogy a leg aláb bis el mé le ti leg kí vánt ra di ká lis vál to zás avant gárd ja a kul tu rá lis új ra ter me lés-
ben részt ve vő ér tel mi sé gi ek nek ép pen ab ból a cso port já ból ke rült ki, amely az újraelosztás 
rend sze ré be ma ga is mé lyen be ágya zó dott. Az át ala ku lás so rán de rült ki, hogy a kul tu rá lis 
új ra ter me lés a vál to zá sok kal szem ben egyik leg el len ál lóbb szfé rá nak bi zo nyult. Még az 
avant gárd ér tel mi sé gi ek is át lát ták, hogy a vál to zá sok lo gi ká ja ér de ke ik el len va ló. Kö vet-
ke zés kép pen, to vább ra is föl lép tek az összes tár sa dal mi szfé rát át ha tó vál toz ta tás igé nyé vel, 
mi köz ben eb ből ki von ták sa ját mun ka he lyü ket, in téz mé nyü ket, tan szé kü ket, ki adó ju kat, 
szer kesz tő bi zott sá gu kat vagy tan tes tü le tü ket.

A vál to zás sal szem ben mu ta tott el len ál lás azon ban nem ta lált tá mo ga tás ra a gaz da sá gi és 
a po li ti kai erők ré szé ről, ami nek az lett a kö vet kez mé nye, hogy nem volt olyan kul tu rá lis 
te vé keny ség, be le ért ve a tár sa da lom ku ta tást is, amely nek fo ko za to san, de biz to san ne rom-
lot tak vol na az anya gi fel tét elei. A ku ta tá si pén zek el fogy tak vagy je len tős mér ték ben 
le apad tak, mi köz ben a tár sa da lom tu do má nyi ku ta tás ko rább ról örö költ in téz mé nyi ke re tei 
érin tet le nek ma rad tak. Mind ezek nek az lett a kö vet kez mé nye, hogy a tár sa da lom tu do má nyi 
ku ta tás tel jes rend sze re kri ti kus ál la pot ba ke rült. A ko ráb bi tu do má nyos élet mű vek el vesz-
tet ték hi te lü ket és össze om lot tak. Ugyan csak pa ra do xon, hogy a tu do má nyos élet mű vek 
ku dar ca nem csu pán a hi va ta lo san jó vá ha gyott „szo ci a lis ta ide o ló gi ai vál lal ko zók” né me-
lyi két súj tot ta, akik nek szem be kel lett néz ni ük az zal, hogy az ál lam szo ci a liz mus el tű né sé vel 
a for rá sok hoz va ló ki vált sá gos hoz zá fé ré sük vé get ért. Az egy ko ri el len zé ki po li ti kai rész-
vé tel ál tal fel emelt tu do má nyos bál vá nyok nak is meg kel lett kós tol ni uk az el tű nés és fe le dés 
ke se rű sé gé nek ízét.

Ugya nak kor új élet mű vek re ala po zott új pá lyák nem in dul hat tak el, mi vel a ré gi rend szer 
to vább tar tott. En nek ered mé nye ként az egye te mek és a tár sa da lom tu do má nyi in té ze tek 
pusz ta héj já vál tak, ki ürül tek és al kal mat lan nak bi zo nyul tak ar ra, hogy be tölt sék a vizs gá-
ló dás és a tár sa dal mi vissza csa to lás funk ci ó it. Ez zel egyi de jű leg ma gán in téz mé nyek jöt tek 
lét re, s el szív tak né hány je len tős ku ta tót a meg lé vő tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá si há ló zat 
leg jobb jai kö zül. Ezek nek az in téz mé nyek nek a pi a ci ér de kei azon ban le he tet len né tet ték a 
tu do má nyos te vé keny ség sza bá lyai és mér céi sze rint tör té nő élet mű épí tést.

E ne ga tív fej le mé nyek szem lé je ön ma gá ban is ri asz tó, de a va ló di kép még szo mo rúbb. 
Az ál lam szo ci a liz mus négy év ti ze de alatt a ku ta tó- és ok ta tó in téz mé nyek fej lő dé se és inf-
rast ruk tú rá ja (ide ért ve a könyv tár fej lesz tést, a kom mu ni ká ci ós le he tő sé ge ket, az in for ma ti-
kai for ra da lom mal va ló lé pés tar tást) je len tős hát rányt szen ve dett. Az át ala ku lás évei alatt ez 
a hát rány nem csök kent. A prob lé má kat csak sú lyos bí tot ták a ré gi be ren de zé sek hez nem 
il lesz ke dő, sze szé lyes és spon tán új tech no ló gi ai fej lesz té sek. 

Kim Lane Scheppele ész re vé te lei

A Kö zép- és Ke let-Eu ró pá val fog lal ko zó nyu ga ti szak ér tő ket 1989 előtt szin tén ide o ló gi a i-
lag dik tált ku ta tá si pri o ri tá sok és ide o ló gi ai ala po kon meg szer zett ku ta tá si pén zek moz gat
ták. Jól le het sok fon tos ki vé tel is mert, Kö zép- és Ke let-Eu ró pa szá mos nyu ga ti szak ér tő je 
ak ko ri ban vagy azért mű kö dött ezen a te rü le ten, mert an ti kom mu niz mu sá nál fog va ab ban 
volt ér de kelt, hogy ki mu tas sa Ke let-Eu ró pa ala cso nyabb ren dű sé gét a Nyu gat hoz ké pest, 
vagy azért dol go zott, mert bal ol da li szim pá ti á i nál fog va a va ló sá go san lé te ző szo ci a liz mus- 
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 hoz ké pest von zóbb szo ci a liz mus iránt ér dek lő dött. A pénz ügyi tá mo ga tás szin tén e két 
fő irányt kö vet te, mi köz ben per sze sok kal több pénz ment azok hoz az an ti kom mu nis ta ku ta-
tók hoz, akik ké szen áll tak a Nyu gat vé del mi és biz ton sá gi ér de ke it szol gá ló ku ta tá sok el vég-
zé sé re. Ami kor a hi deg há bo rú egy szer csak vé get ért, a nyu ga ti ku ta tá si for rá so kat te re lő 
pri o ri tá sok is meg vál toz tak, ami meg za vart szá mos olyan ku ta tót, akik ko ráb ban a szo ci a
liz mus rend sze ré nek vizs gá la tai alap ján sze rez ték hír ne vü ket. De a bal ol da li ku ta tók sem 
jár tak job ban, aki ket ta nács ta lan ság gal töl tött el a re á li san lé te ző szo ci a liz mus át ala ku lá sa 
a re á li san lé te ző ka pi ta liz mus egyik vál fa já vá, és mind ezt egy ko ri elv tár sa ik a ke le ti tár sa-
da lom ku ta tók kö zött rá adá sul lel ke sen üd vö zöl ték.

Bár a ré gi ó val 1989 előtt hi va tás sze rű en fog lal ko zó nyu ga ti ku ta tók élet mű ve ke le ti kol-
lé gá ik élet mű ve i vel el len tét ben nem rop pant össze, a nyu ga ti ku ta tók nak szem be kel lett 
néz ni ük a ku ta tá si té mák szer ke ze té nek ra di ká lis át ala ku lá sá val. A nyu ga ti szak ér tők szá-
má ra hir te len vi lá gos sá vált, hogy va ló já ban nem is vol tak szak ér tői an nak a ré gi ó nak, 
amely a hu sza dik szá zad vé gi tör té ne lem leg na gyobb vál to zá sát él te meg anél kül, hogy ők e 
vál to zás elő re jel zé sé re ké pe sek let tek vol na. A ku ta tá si ala pok, a ku ta tá so kat pén ze lő in téz-
mé nyek meg vál toz tat ták pri o ri tá sa i kat. Míg ko ráb ban in kább a nuk le á ris el ret ten tést és a 
konf lik tus meg ol dást elő tér be he lye ző ku ta tá sok ra szó lí tot tak fel, ad dig egyik nap ról a 
má sik ra a de mok ra ti zá lás és a pri va ti zá lás ku ta tá sát ösz tö nöz ték. A szak ér tők gyor san 
irányt vál tot tak, hi szen so sem volt ide gen tő lük, hogy ar ra for dul ja nak, amer re a pénz volt. 
Ha va la ki ko ráb ban a fegy ver zet-el len őr zést ku tat ta, most az et ni kai konf lik tu sok ra sza ko-
so dott, más a köl csö nös el ret ten tés he lyett a pri va ti zá ció ku ta tá sá ra. Aki a hi ány gaz da ság
ban ki ala kult mun ka erő-áram lást vizs gál ta, most az új vál lal ko zó kat fi gyel te meg. A ku ta tá-
si pén zek el nye ré sé re ké szí tett ku ta tá si ter vek ből ki bon ta ko zó szép új vi lág ka te gó ri áit és 
fo gal ma it nem szak ér tők al kot ták meg, ha nem a na pi saj tó ban pub li ká ló nyu ga ti új ság írók, 
akik „át me net ről”, „poszt kom mu niz mus ról” és „a tör té ne lem vé gé ről” ír tak. Amint ezek a 
ki fe je zé sek a ku ta tó ér tel mi sé gi dis kur zus ré sze i vé vál tak, egy re ke vés bé lett fon tos, mit is 
je len te nek ezek a hely szí nen, és ho gyan vál toz nak Kö zép-Eu ró pá tól Kö zép-Ázsi á ig, mi köz-
ben a ku ta tá si pén zek el nye ré sé ért egy re-más ra szü let tek a „ré gi ó ról” és a „kom mu niz mus-
ból va ló át me net ről” szó ló pá lyá za ti szö ve gek. Mind er re ugya nis ele gen dő pénz volt. 
Mi ként meg vol tak a pénzt adó in téz mé nyek is, ame lyek a hi deg há bo rú alatt fi nan szí roz ták a 
biz ton sá gi elem zé se ket, va la mint a két pó lu sú vi lág más be teg sé ge it ku ta tó kat. Az újon nan 
tá mo ga tott ku ta tá sok szük sé ges sé tet ték a le he tő leg több or szá got ma gá ban fog la ló össze-
ha son lí tást mind a ré gi ón be lül, mind a kül ső or szá gok kal, mi vel az lett a cél, hogy a Ke let 
és Nyu gat kö zött fel té te le zet ten még mind ig meg lé vő kü lönb sé gek re vo nat ko zó té telt be 
le hes sen bi zo nyí ta ni. Ez a tö rek vés ha tal mas sta tisz ti kai adat hal mazt pro du kált, ame lyet a 
komputerizált nyu ga ti tár sa da lom tu do má nyi ku ta tó mű he lyek ben ele mez ni le he tett.

Mi tör tént az 1989 előtt kö zép-ke let-eu ró pai té má kon dol go zó nyu ga ti ku ta tók kal? A szo-
ci a lis ta ba rát ku ta tók azt ta lál ták, hogy ko ráb bi elv tár sa ik a li be ra liz mu son kí vül más ról 
sem haj lan dók be szél ni. Az an ti kom mu nis ta ku ta tók vé gül is szem től szem be ta lál koz tak az 
egy ko ri el len ség gel, és ri ad tan ta pasz tal ták, hogy az is pénzt kér. De a leg nyil ván va lóbb 
tény az volt, hogy ri asz tó an meg nőtt az egyen lőt len ség a tár sa da lom tu do mány ban, hi szen a 
Ke let ku ta tá sá ra for dí tott pénz ki zá ró lag Nyu gat ról ér ke zett. A ke le ti ku ta tá si ap pa rá tus, 
mint annyi min den egyéb a kul tu rá lis te rü le ten, össze om lott.
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Ta lál ko zás a ví rus sal

Az ame ri kai in di á nok kal fog lal ko zó leg újabb tör té nel mi mű vek egy ér de kes fel té te le zés re 
hív ják fel a fi gyel met: bár az új vi lág rész benn szü löt tei kö zül so kan a jól fel fegy ver zett 
hó dí tók kal szem be ni re mény te len ka to nai küz de lem ben hal tak meg, a benn szü lött la kos ság 
meg ti ze de lő dé sé nek iga zi oka a be ha to lók meg je le né sé nek egyik aka rat lan kö vet kez mé nye 
volt. Az eu ró pa i ak lát ha tat lan élő mik ro or ga niz mu so kat hoz tak ma guk kal, ame lyek aka-
dály ta la nul be ha tol tak a benn szü löt tek szer ve ze té be, mert be lő lük hi ány zott az el len ál ló 
ké pes ség a tes tük szá má ra tel je sen is me ret len bak té ri u mok kal és ví ru sok kal szem ben. Az új 
be teg sé gek sok kal na gyobb pusz tí tást vit tek vég be köz tük, mint a hó dí tók ál tal fo ga na to sí-
tott szán dé kos meg tor ló és kor lá to zó in téz ke dé sek. Va la mi ha son ló ké szül most Kö zép- és 
Ke let-Eur ópá ban, per sze a nem szán dé kos ha tá sok eb ben az eset ben ter mé sze te sen nem 
ma gya ráz ha tók meg a bi o ló gia se gít sé gé vel.

Eb ben a cikk ben azt kí ván juk meg vizs gál ni, mi lyen ha tá sok kal járt a Kö zép- és Ke let-
Eur ópá ba tör té nő nyu ga ti be ha to lás a tár sa da lom tu do mány ok te rü le tén. A be teg ség ne ve 
gyar ma to sí tás. A kö vet ke zők ben a nyu ga ti gyar ma to sí tó tö rek vé sek re vá lasz ként mu ta tott 
né hány ti pi kus stra té gi át sze ret nénk jel le mez ni, ame lyek a ké ret le nül „fel sza ba dí tott” stá-
tus ba ke rült egyes kö zép- és ke let-eu ró pai or szá gok ban élő tár sa da lom tu dó sok kö zött meg-
je len tek.

Adat szol gál ta tás

A nyu ga ti be ha to lók mo hón ve tet ték rá ma gu kat a ko ráb ban el ér he tet len tit kos ar chí vu mok-
ban és egyéb tit ko sí tott adat bá zis ok ban tá rolt for rá sok ra, ame lyek az in for má ci ók el zá rá sá ra 
épü lő rend szer össze om lá sát kö ve tő en meg nyíl tak a köz szá má ra. A benn szü lött tár sa da lom-
tu dó sok kép te le nek vol tak a költ ség- és idő igé nyes elem zé sek el vég zé sé re. Sze re pük az 
ar chí vu mok ka pu i nak ki nyi tá sá ra és az adat bá zis ok ki szol gál ta tá sá ra egy sze rű sö dött. Fel me-
rült az igény egy más fé le új szol gál ta tás iránt is, amely új adat bá zis ok lét re ho zá sá val volt 
kap cso la tos. A Nyu ga ton el ér he tő ku ta tá si pén zek ből ha tal mas össze ge ket for dí tot tak ar ra, 
hogy a le he tő leg több posztszocialista or szág ban össze ha son lí tó ku ta tá sok ra ke rül jön sor. 
Ezek nek az össze ha son lí tó ku ta tá sok nak az volt a cél juk, hogy az át me ne ti pe ri ó dus ál lí tó la-
gos sa já tos sá ga i ra de rít se nek fényt a po li ti kai kul tú ra, a tár sa dal mi at ti tű dök, a pri va ti zá ci ós 
mo tí vu mok, a jog tu dat és jog kö ve tő vi sel ke dés stb. te rü le tén. Az erő fe szí té sek mö gött meg-
hú zó dó ide o ló gi ai cél „de mok rá cia pro jekt ként” jel le mez he tő, amely ről úgy vél ték, hogy a 
nyu ga ti mo dellt kö vet ve és má sol va, fe lül ről be ve zet he tő a posztszocialista tár sa dal mak ban.

A benn szü lött tár sa da lom tu dó sok sze re pe egy fe lől az adat gyűj tés ben, más fe lől az adat-
szol gál ta tás ban me rült ki. A benn szü lött szo ci o ló gu sok eb ben a mi nő sé gük ben „adat ex por-
tá ló vál la la tok” al kal ma zot ta i vá vál tak. A nyu ga ti tár sa da lom ku ta tó kat ada tok kal lát ták el, 
akik az in for má ció bir to ká ban nö vel het ték tu do má nyos el is mert sé gü ket, és kor mány szer ve-
ik szá má ra be bi zo nyít hat ták nél kü löz he tet len sé gü ket. Mi vel a szim bo li kus és pénz ügyi 
ha ta lom egyen lőt le nül osz lott meg a nyu ga ti és a ke le ti tár sa da lom ku ta tók kö zött, a kap cso-
lat aszim met ri ku san ala kult, és csap da ként mű kö dött.

A ke le ti ek meg se gí té se a nyu ga ti ak ön se gé lye ré vén

Az ál lam szo ci a liz must kö ve tő idő szak egyik jel lem ző sa já tos sá ga a leg kü lön bö zőbb faj ta 
nyu ga ti Ke let-Eur ópa-szak ér tők sza ka dat lan za rán dok la ta volt Kö zép- és Ke let-Eu ró pa föld-
jé re. A ré gi ó ban ele in te ar ra gon dol tak, hogy a tár sa da lom tu do mány ok nagy ará nyú, az egy- 
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 ko ri Mars hall-se gély hez ha son ló tá mo ga tás ra szá mít hat nak. A lá to ga tók azt ál lí tot ták, hogy 
se gí te ni, fej lesz te ni jöt tek, ám va ló di cél juk az ada tok hoz va ló hoz zá fé rés volt. Ké sőbb ki de-
rült, hogy a nyu ga ti és a ke le ti tu dó sok egy más tól el té rő en ér tel mez ték a se gít ség fo gal mát. 
A ke le ti ek azt hit ték, hogy a se gít ség az ő jobb lé tü ket és elő re ha la dá su kat cé loz za, míg a 
nyu ga ti ak ar ra gon dol tak, hogy a se gít ség nek az a cél ja, hogy a meg se gí ten dők nek va la mit 
ten ni ük is kell an nak ér de ké ben, hogy be bi zo nyít sák, mél tók a se gít ség re. Mi köz ben vár ták 
a mél tó tel je sít mény meg je le né sét, a se gí tők ad dig is se gí tet tek ön ma gu kon, és meg pró bál ták 
le rö vi dí te ni az időt, ami re a meg se gí ten dők vég re ké szen áll nak majd ar ra, hogy ki me ne kít-
sék őket a baj ból. Ez az egy ol da lú se gí té si fo lya mat a nyu ga ti tár sa da lom ku ta tók hosszan 
tar tó és sta bil ke let-eu ró pai tar tóz ko dá sát ered mé nyez te. E szak ér tők fe let tébb elő nyös nek 
tar tot ták ma gas na pi dí ja i kat, nagy lel kű ja va dal ma zá su kat és fi ze té sü ket, ami je len tős mér ték-
ben meg ha lad ta ke let-eu ró pai kol lé gá ik ín sé ges dí ja zá sát. A nyu ga ti ak szem pont já ból néz ve 
a hely ze tet, nem volt ar ra ok, hogy ez meg vál toz zék. A ke le ti ek akar hat ták vol na ugyan a 
vál to zást, de nem vol tak ab ban a hely zet ben, hogy bár mit is te het tek vol na en nek ér de ké ben.

Hi ba vol na azt fel té te lez ni, hogy a se gí tő kap cso lat e kü lö nös pa ra dig má ja az egyé ni ra ci-
o ná lis dön té sek so ro za tá ban ala kult ki. A kü lön bö ző nyu ga ti tu do má nyos se gély prog ra mok, 
pél dá ul a TEMPUS mér le gé nek meg vo ná sa egy ér tel mű en bi zo nyít ja egy ala po san át gon dolt 
in téz mé nyi stra té gia lé tét, amellyel szem ben sem mi fé le el té rő egyé ni cse lek vés nek nem volt 
lét jo ga. Az in téz mé nyi el ren de zés volt a fő ok. (A tá mo ga tá sok mö gött né ha rej tett, né ha 
nyíl tan meg mu tat ko zó po li ti kai mo ti vá ci ók és ér de kek is meg hú zód tak. Er re pél da a 
TEMPUS-pénz, ame lyet ere de ti leg egyes ke let-eu ró pai or szá gok meg se gí té sé re szán tak, de 
ké sőbb az Eu ró pai Unió dél-eu ró pai tag or szá gai meg se gí té sé nek fő esz kö ze lett. Egy idő 
után nyil ván va ló vá vált, hogy a TEMPUS csak azo kat a kö zös prog ra mo kat fi nan szí roz za, 
ame lyek ben dél-eu ró pai or szág hoz tar to zó in téz mény is részt vesz.) Ugya nez mond ha tó el 
a ke let-eu ró pai or szá gok összes fon tos jó te vő jé ről, ide ért ve a Vi lág ban kot és an nak am bi-
ci ó zus cí mű FEFA-programját (Fel zár kó zás az Eu ró pai Fel ső ok ta tás hoz). A Vi lág bank 
olyan bü rok ra ti kus sza bá lyo zást lép te tett élet be, amely a nyu ga ti be szál lí tó kat és nyu ga ti 
in téz mé nye ket rend kí vü li mó don előny ben ré sze sí tet te. A ke le ti rész vé tel e prog ra mok ban 
a leg több eset ben csak ürügy ar ra, hogy a se gít ség–ön se gít ség zárt kö re meg va ló sul has son.

Köz pon to sí tás és monopolizáció

A nyu ga ti szak ér tők be kap cso ló dá sa az egyes kö zép-ke let-eu ró pai tár sa dal mak éle té be az 
ada tok és in for má ci ók ko ráb ban so sem lá tott fel hal mo zó dá sát ered mé nyez te. Az ada tok hoz 
va ló hoz zá fé rés azon ban gya kor la ti okok nál fog va elő ször a nyu ga ti ak elő jo ga volt, hi szen 
ők gya ko rol ták az el len őr zést a leg fon to sabb nyu ga ti tár sa da lom ku ta tó köz pon tok ban tá rolt 
nem zet kö zi adat bá zis ok és adat ban kok fö lött. Tény, hogy az egyes posztszocialista or szá-
gok ban élő ku ta tók (az egyes kö zép-ke let-eu ró pai or szá gok kö zött tör té nel mi okok ból fenn-
ál ló bi zal mat lan ság és gya nak vás foly tán) kép te le nek is let tek vol na együtt mű köd ni, és sok 
eset ben fo gal muk sem lett vol na egy más lé te zé sé ről, ha az egyes nyu ga ti ku ta tó köz pon tok 
se gít sé gé vel nem lép nek egy más sal kap cso lat ba.

Agy el szí vás és ja ni csár is ko lák

A „bé ke tá bor” ka pu i nak meg nyi tá sá val Kö zép-Ke let-Eur ópá ban szin te nem volt olyan tár-
sa da lom tu dós, aki ne pró bált vol na kap cso lat ba ke rül ni egy-egy nyu ga ti kol lé gá já val. 
Ha son ló stra té gi át kö vet tek az in téz mé nyek is. A kap cso lat kép zés és az ön rek lám mód sze rei 
azon ban még fel fe de zés re vár tak, hi szen az államszocialista paternalizmus véd er nyő je alatt  
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sem az egyes sze mé lyek nek, sem az egyes in téz mé nyek nek nem volt mód juk ar ra, hogy 
meg ta nul ják a nyu ga ti igé nyek nek és vá ra ko zá sok nak meg fe le lő ma ga tar tást. Ki vé te les ese-
tek ben egy-egy ke let-eu ró pai tu dós kar ri er je Nyu ga ton is fel ívelt. Az együtt mű kö dés bi zo-
nyos for mái meg je len tek egyes ku ta tó he lyek és egye te mi tan szé kek kö zött. A ko ráb ban 
jel lem zett aszim met ria foly tán azon ban a ke let-eu ró pai sze rep lők nek iszo nya tos be il lesz ke-
dé si ne héz sé gek kel kel lett szá mol ni uk. Nyu ga ti si ke re ik ára ha za té ré sük csök ke nő va ló szí-
nű sé ge volt. Könnyen túl asszi mi lált re ne gát lett a si ke res ke let-eu ró pai tu dós ból, aki el is-
me rést és stá tust ví vott ki ma gá nak a nyu ga ti tu do má nyos kö zös ség ben. Hi ba vol na azon ban 
pusz tán az er köl csi vagy ka rak ter be li fo gya té kos sá gok ra gon dol nunk. A vál to zat lan ke let-
eu ró pai tu do mány szer ve ző dé si hát tér le he tet len né te szi a ha za té rést. A kö zép- és ke let-eu-
ró pai tu do má nyos kö zös sé gek kép te le nek vissza fo gad ni Nyu gat ra té vedt té koz ló fi a i kat, 
mi vel a struk tú ra, amely ben mű köd ni kény te le nek, ma ra di pro vin ci a liz mus ra sar kall, me rev 
és tech ni ka i lag fe let tébb el ma ra dott.

Mo dern tár sa da lom tu do má nyi kép zé si prog ra mok egész ra ját hoz ták lét re Nyu ga ton 
ab ból a cél ból, hogy a fel nö vek vő kö zép-ke let-eu ró pai nem ze dé kek leg ki emel ke dőbb 
ké pes sé gű tag jai fel ső fo kú vég zett sé get sze rez ze nek, és ez ál tal szel le mi vér te zet hez jus sa-
nak a posztszocialista va ló ság hoz va ló iga zo dás ban. Saj ná la tos mó don eze ket a prog ra mo-
kat a tár sa da lom tu do mány ok Nyu ga ton ki ala kult pa ra dig má ja sze rint for mál ták, mi ál tal jól 
lát ha tó an hi ány zott be lő lük az a spe ci fi kus tu dás és tör té nel mi szem pont rend szer, amely nek 
ré vén a fris sen dip lo má zott szak em be rek meg ért het ték és ele mez het ték vol na szü lő ha zá juk 
tár sa dal mi vi szo nya it. Fris sen szer zett tu dá suk a nyu ga ti tár sa dal mak poszt mo dern va ló sá-
gá ból szár ma zott. A fi a tal tár sa da lom tu dó sok – köz gaz dász ok, szo ci o ló gu sok, tör té né szek 
– ha za tér ve, szem be sül tek az zal a hely zet tel, hogy ha zá juk ban nincs a fe mi nis ták ál tal vizs-
gált ne mi kér dés, sen ki sem hal lott a ho mo sze xu á li sok em be ri jo ga i ról, szó sincs a 
multikulturális min ták sze rint szer kesz tett kü lön bö ző va ló sá gok ver se nyé ből szár ma zó 
üt kö zé sek ről, és se te rep, se la bo ra tó ri um nincs ar ra, hogy a tár sa dal mi va ló ság loglineáris 
mo dell je it tesz tel hes sék. Mind ez zel tá vol ról sem akar juk azt mon da ni, hogy nin cse nek 
olyan kö zép-eu ró pai or szá gok, ame lyek ben ne le het ne rá buk kan ni a posztmodernitás egyik 
vagy má sik jel leg ze tes vo ná sá ra. A ke let-eu ró pai tár sa dal mak ban buj ká ló posztmodernitás 
sú lya és fon tos sá ga azon ban nem vet he tő össze a nyu ga ti tár sa dal ma kat kín zó prob lé mák 
poszt mo dern di men zi ó i val. A kül föld ön ki kép zett fi a tal ke let-eu ró pai tár sa da lom tu dó sok 
stá tu sa leg in kább a sok száz év vel ko ráb ban ki kép zett ja nics árok tör té nel mi leg tra gi kus pél-
dá já val vet he tő össze, aki ket an nak ide jén Isz tam bul ba hur col tak, hogy Allah hű sé ges har-
co sa i vá és ren dít he tet len hí ve i vé vál ja nak.

A kép zé si cse re má sik ol da la az, hogy szá mos ke let- és kö zép-eu ró pai egye te men prog-
ra mo kat kí nál nak nyu ga ti egye te mi hall ga tók szá má ra. Egyes prog ra mo kat a nyu ga ti ak 
szá má ra is ért he tő nyel ve ken ta ní ta nak, rá adá sul ma gas szín vo na lon. Ugya nak kor, a ke let-
eu ró pai tu do má nyos kö zös ség szer ve zet len sé ge és az egyes nem ze ti tu do má nyos kö zös sé-
gek re gi o ná lis iden ti tá sá nak hi á nya foly tán a hely be li kép zé si prog ra mok csak a 
baccalaureátus fo ko zat szint jén ké pe sek ki elé gí te ni az igé nye ket, ame lyek ezen a szin ten 
még szük ség kép pen spe ci a li zá lat la nok, és az egyes nem ze ti tár sa dal ma kat csak az ant ro po-
ló gi ai eset ta nul má nyok mód ján ké pe sek meg je le ní te ni.

Kim Lane Scheppele ész re vé te lei

Az 1989-ben be kö vet ke zett vál to zá sok a nyu ga ti tár sa da lom tu dó sok új ra ját csá bí tot ták a 
ré gi ó ba. So kan e tu dó sok kö zül nem is mer ték ezek nek az or szá gok nak a nyel vét, tör té nel mét, 
nem volt meg fe le lő hát tér is me re tük ah hoz, hogy olyan or szá gok ban dol goz has sa nak, 
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ame lyek je len tős kö vet kez mé nyek kel já ró vál to zá so kon men tek ke resz tül, be le ért ve a tár sa-
da lom tu do má nyo kat érin tő vál to zá so kat is. Mind azo nál tal ezek a na iv újon nan jöt tek ha tal-
mi hely zet ben ér kez tek ál lo más hely ük re – it te ni mér cék sze rint szin te kor lát lan anya gi le he-
tő sé gek kel. A mun ká ju kat öve ző össze füg gé sek is me re té nek hi á nyá ban az újon nan jött nyu-
ga ti szak ér tők ti pi kus mó don fél re ér tet ték az ál ta luk föl ke re sett or szá gok tár sa da lom tu dó sa-
i nak sze gény sé gét, és az ín sé get in tel lek tu á lis el ma ra dott ság ként ész lel ték. Ha akad tak 
olyan ke leteu ró pai tu dó sok, akik nem ol vas ták a leg fris sebb nyu ga ti fo lyó irat ok ban köz zé
tett cik ke ket a tár sa dal mi fo lya ma tok ma te ma ti kai mo del le zé sé ről, a nyu ga ti tár sa da lom tu-
dós nyom ban azt fel té te lez te, hogy ke le ti kol lé gá ja túl pri mi tív ah hoz, hogy meg ért se eze ket 
a mód sze re ket. Ha a nyu ga ti ak job ban is mer ték vol na a ré gi ó ban szo ká sos ku ta tá si fel té te-
le ket, ak kor le von hat ták vol na azt az éssze rűbb kö vet kez te tést, hogy a ke let-eu ró pai könyv-
tá rak szű kös költ ség ve té sé ből egy sze rű en nem te lik a nyu ga ti fo lyó irat ok elő fi ze té sé re a 
ma gas nyu ga ti ára kon, és ef fé le könyv tá ri hát tér nél kül alig ha le he tett vol na bár ki től is azt 
vár ni, hogy lé pést tart son a nyu ga ti szak iro da lom mal. És ha vol tak olyan ke le ti ek, akik 
di rib da ra bok ból óri á si fá rad ság gal ki ala kí tot ták ugyan azo kat a mód sze re ket, ame lye ket a 
nyu ga ti ak már rég óta al kal maz tak, ak kor a nyu ga ti lá to ga tó le né zés sel re a gált er re, mond
ván, hogy az ilyes faj ta pró bál ko zá sok ban nincs sem mi ere de ti. Ha a ke let-eu ró pai tár sa da-
lom tu dó sok kép te le nek vol tak ar ra, hogy sze mé lyi szá mí tó gé pe i ken cso dá la to san ra fi nált 
prog ra mo kat fut tas sa nak, ak kor a nyu ga ti ak fel té te lez ték, hogy a ke leteu ró pa i ak kép te le nek 
a szisz te ma ti kus mun ka vég zés re, jól le het ar ra is gon dol hat tak vol na, hogy a szá muk ra hoz-
zá fér he tő szá mí tó gé pek hard ve re és szoft ve re a Ke let pénz hi á nyos vi szo nyai kö zött el ér he-
tet len. Ha ke let-eu ró pai tár sa da lom ku ta tók ere de ti esz mék kel jöt tek elő a ku ta tá si fo lya mat 
so rán, kü lö nö sen ide ért ve azt az ese tet, ami kor ezek az esz mék a ré gió egyes or szá ga i nak 
tör té nel mi sa já tos sá ga i val függ tek össze, ak kor a nyu ga ti ak nyom ban azt fel té te lez ték, hogy 
a ke le ti ek nek fo gal muk sincs azok ról a nyu ga ti mo del lek ről, ame lyek jó vol tá ból az egyes 
„kis or szá gok ra” vo nat ko zó ál ta lá no sí tá sok meg szü let het nek. Ami kor ki de rült, hogy a ke let-
eu ró pa i ak jó val töb bet tud nak a tár sa dal mi és po li ti kai gon dol ko dás tör té ne té ről, a ré gió 
tör té nel mé ről, va la mint a je len ko ri kul tú ra jel lem ző i ről, mint a nyu ga ti ak, ak kor az utób bi-
ak azt kér dez ték, hol van nak a hi po té zi sek. 

A nyu ga ti ak szá má ra szo ká sos kö vet kez te té sek le vo ná sát le he tő vé te vő tu dás ja va részt a 
„nagy tu do mány” szer ve ző el ve i nek meg va ló sí tá sa ré vén szü le tik. A „nagy tu do mány” Nyu-
ga ton ma nap ság ott jön lé tre, ahol nagy pén zek van nak. Nyu ga ton ki vált kép pen azok ra a 
vizs gá la tok ra ad nak sok pénzt, ame lyek ke re té ben az egyes or szá gok sa já tos sá ga i ra te kin -
tet nél kül vé gez nek ku ta tást a tár sa dal mi at ti tű dök mé ré sé re szol gá ló, azo nos mó don meg-
szer kesz tett ská lák se gít sé gé vel. Az ál ta luk ta nul má nyo zott or szág nyel vét nem be szé lő nyu - 
ga ti ku ta tók több nyi re fél tu cat vagy még en nél is több or szá got vizs gál nak egy szer re, és 
emi att egy „he lyi” ku ta tó szol gá la ta i ra van nak utal va, aki biz to sít ja, hogy a ku ta tás a nyu-
ga ti standardok sze rint men jen vég be, a nyu ga ti mód sze re ket al kal maz zák, és hogy azok 
vegyenek részt a ku ta tás ki vi te le zés ében, akik tud ják, hogy a nyu ga ti ku ta tó mi re kí ván csi. 
A he lyi ku ta tó te hát ku ta tá si se géd erő vé vá lik, aki nek az lesz a fel ada ta, hogy a pro jekt egy 
ré szét le bo nyo lít sa, anél kül, hogy fo gal ma len ne az egész ről. Az nem fel ada ta, hogy át lás sa 
az egész ku ta tást. En nél sok kal fon to sabb, hogy a ku ta tó tö ké le te sen be szél jen an go lul, mi - 
ál tal ké pes lesz ar ra, hogy át hid al ja a ve ze tő ku ta tó és a vizs gált tár sa dal mi va ló ság kö zöt-
ti sza ka dé kot. Más szó val az a hely zet, hogy a nyu ga ti ku ta tó nak szük sé ge van va la ki re, aki 
át hoz za ne ki az ada to kat egy olyan vi lág ból, ame lyik től őt nyel vi és kul tu rá lis kü lönb sé gek 
vá laszt ják el, s rá adá sul a ku ta tá si fel té te lek is tel je sen szo kat la nok. Ha a he lyi ku ta tó jól 
vég zi a dol gát, ak kor a nyu ga ti ku ta tó ész re sem ve szi, hogy az ada tok az egyik kul tú rá ból 
át let tek ala kít va egy má sik kul tú ra igé nyei sze rint, egy szó val a nyu ga ti ku ta tó zá ró jel be te - 
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he ti eze ket a kér dé se ket. És mi vel a kul tu rá lis át té tel prob lé mái már nin cse nek ben ne az 
adat bá zis ban, a nyu ga ti ku ta tó jog gal fel té te lez he ti, hogy a he lyi ku ta tó ra töb bé nincs szük-
sé ge, és mi re el jön an nak az ide je, hogy az ál ta la össze gyűj tött ada tok elem zé sé be fog jon, 
ad dig ra már nél kü le is bol do gul. Ez le he tő vé te szi szá má ra, hogy anél kül hagy ja el a te re-
pet, hogy bár mi ben is se gí te ne a ke le ti kol lé gá já nak, hogy az a he lyi adat gyűj tés nél töb bet 
tegyen. A ku ta tá si mód szer tan stan dard sza bá lyai, va la mint a ku ta tá si költ ség ve tés be épí tett 
fi ze té si kor lá tok mi att a ve ze tő ku ta tó kö te le zett sé gei egy szer és min den kor ra meg szűn tek, 
mi helyt a he lyi adat gyűj tés költ sé ge it meg fi zet ték.

Mind ezért rész ben a Nyu gat ról ér ke zett ér zé ket len ku ta tók, rész ben vi szont a ku ta tá si 
pén ze ket fo lyó sí tó in téz mé nyek hi báz tat ha tók. A ku ta tá si pén zek ál ta lá ban vé ve csak ar ra 
va lók, hogy a ke le ti ku ta tók ál tal vég zett adat gyűj tést ki le hes sen fi zet ni be lő lük, könyv tár-
fej lesz tés re azon ban már nin cse nek kü lön for rá sok. A ku ta tá si se géd erő ket ki le het fi zet ni, 
de nincs pénz új szá mí tó gé pek re. A ku ta tá si terv meg va ló sí tá sá val köz vet le nül össze füg gő 
költ sé gek meg en ge det tek, de ti los az olyan be fek te tés, mely nek ered mé nye kép pen a ke leteu
ró pai tár sa da lom ku ta tók ma guk is ha son ló ku ta tá so kat vé gez het né nek. Ha fej lesz tés re 
egyál ta lán ki fi zet he tő va la mi, ak kor azt az egye tem fog ja el nyel ni, amely ott hont ad a ku ta-
tá si költ ség ve tés nek. Már pe dig ez az egye tem Ame ri ká ban van. Va ló já ban az a hely zet, hogy 
a leg több ame ri kai ku ta tás fi nan szí ro zó in téz mény ki kö ti, hogy a ve ze tő ku ta tók ame ri kai 
ál lam pol gár ok legyenek, ami ele ve va ló szí nűt len né te szi, hogy egy ke le ti egye tem va la ha is 
ott hont ad jon egy na gyobb ku ta tás költ ség ve tés ének. A ke let-eu ró pai ku ta tá so kat fi nan szí-
ro zó egyik leg fon to sabb in téz mény az Irex (International Research and Exchanges Board). 
Újab ban ez az in téz mény is föl ha gyott az zal a szo ká sá val, hogy Nyu gat ra ér ke ző ke le ti tu dó-
sok ku ta tá si prog ram ja it tá mo gas sa, és a to váb bi ak ban csak azo kat haj lan dó se gí te ni, ame-
lyek ben van nyu ga ti részt ve vő is. Jól le het nem ki zárt, hogy ez ál tal szá mos ér té kes együtt mű-
kö dés jön lét re, az ered mény min den bi zonnyal az lesz, hogy a ke le ti tu dó sok még job ban 
függenek nyu ga ti kol lé gá ik tól, nél kü lük még re mé nyük sem le het ar ra, hogy ku ta tá si ter ve ik 
pénz ügyi leg meg ala poz ha tók legyenek.

Mi vel a ku ta tást vég ző nyu ga ti ku ta tók gyak ran egyál ta lán nem tar tóz kod nak a te re pen, 
ter mé szet sze rű en föl sem tű nik szá muk ra, mennyi re má sok a ku ta tá si ter vek re a li zá lá sá nak 
kö rül mé nyei Ke le ten, mint Nyu ga ton. Nyu ga ton a leg több ku ta tó nak egyet len ál lá sa van, 
mely meg él he té sé hez ele gen dő jö ve del met biz to sít, s a ku ta tást e mun ka kör szer ves ré sze-
ként vé gez he ti. Ke le ten egé szen más a hely zet. A ke leteu ró pai egye te mi ta ná rok nak a fi ze
té se nem elég a meg él he tés re, jö ve del mü ket más for rás ból is ki kell egé szí te ni ük. Ez ál tal 
könnyű pré dá já vá vál nak azok nak, akik nyu ga ti ku ta tá si pénz zel a zse bük ben a hely szín re 
ér kez nek. A nyu ga ti ku ta tók szá má ra ter mé sze tes az, hogy elit hely zet ben lé vő sze mé lyek 
csak olyan mun ká ra vál lal koz nak, amely iránt va ló ban ér dek lőd nek. A nyu ga ti ak kép te le nek 
ész re ven ni, hogy a ke le ti ek szá má ra a ku ta tás ba va ló be kap cso ló dás le he tő vé te szi an nak az 
el kép ze lés nek a dé del ge té sét, hogy ez ál tal kap cso lat ba ke rül nek a Nyu gat tal, part ne ri 
vi szony jön lét re köz tük és a nyu ga ti fél kö zött, és a ku ta tás ba va ló be kap cso ló dás ál tal nem-
csak pénz hez, ha nem egyen lő nek ál mo dott kap cso la tok hoz is jut nak.

Mi u tán az ada to kat meg sze rez ték, a nyu ga ti ak ha za men nek, és a ke le ti ek szá má ra el kez
dő dik a vá ra ko zás, hogy nyu ga ti kol lé gá ja egy szer majd „meg se gí ti”. A nyu ga ti ku ta tók 
nyu god tan mond hat ják ne kik, hogy „ti is pub li kál hat tok a ku ta tás és a ka pott ada tok alap-
ján, s ugya núgy kar ri ert csi nál hat tok, mint mi!”. Ez a ki je len tés azon ban té ve dé sen ala pul. 
A ke le ti ku ta tók nak nincs annyi ku ta tás ra for dít ha tó sza bad ide jük, mint a nyu ga ti kol lé gá-
ik nak. A ke le ti tár sa da lom tu dó sok ér tel mi sé gi da rab bér rend szer ben dol goz nak, fi ze té sük 
vir tu á lis, egye te mi kur zu sa i kért csak szim bo li kus jö ve del met kap nak, s gya kor la ti lag min-
den ide jü ket pénz ke re sés re for dít ják. Hol van az a „sza bad” idő, amellyel a nyu ga ti tu dó - 
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sok ren del kez nek, ami kor fi ze tés nél kül ku tat nak és ír nak? Alig ha van sza bad ide je an nak a 
ke le ti szak em ber nek, aki hat kur zust ta nít egy sze mesz ter ben, gyak ran kü lön bö ző vá ros ok-
ban, ame lyek kö zött rossz a köz le ke dé si össze köt te tés, ezen kí vül egy vagy két Nyu gat ról 
fi nan szí ro zott ku ta tást ve zet, és köz ben ma ga is for dít. Ha ez nem elég, ak kor ad juk hoz zá 
azt az időt, amely ah hoz kell, hogy az il le tő cik ket ír jon a he lyi saj tó ba. Mind eze kért a nyu-
ga ti ak az zal fi zet nek, hogy a ke le ti tu dóst cse kély ho no rá ri u mért meg hív ják elő ad ni sa ját 
egye te mük re, vagy fi ze tik egy-egy kon fe ren ci án va ló rész vé tel ük úti költ ség ét és a szál lo da-
szám lát. Nem cso da, hogy a ré gi ó ból Nyu gat ra me ne kül, aki tud, ahol egy em ber nek szo-
kás sze rű en csak egy ál lá sa van egy fi ze tés sel, és a ta ní tás ra for dí tan dó idő sem túl sok. Ilyen 
élet után na gyon ne héz vissza tér ni a Ke le ten szo ká sos ér tel mi sé gi pá lyá ra.

A vírus neve: racionalizáció

A Ke let-Eu ró pá ba tör té nő nyu ga ti be ju tá si stra té gi ák jo gos sá ga el len nincs iga zán jó 
ér vünk, még ha fi gye lem be vesszük is, hogy ez sok te kin tet ben ha son lít a ke let-eu ró pai tör-
té ne lem ből fáj dal ma san jól is mert ko ráb bi be nyo mu lá sok ra. Nem vi tás, hogy a nyu ga ti 
kor má nyok, in téz mé nyek és ér tel mi sé gi ek ra ci o na li zá ci ós és mo der ni zá ci ós tö rek vé sei jól 
véd he tők ar ra va ló hi vat ko zás sal, hogy a ke let-eu ró pai tár sa dal mak el ma ra dott sá gá nak fel-
szá mo lá sát cé loz zák. Az el ma ra dott ság kü lön fé le ele me it az ál lam szo ci a liz mus kü lön bö ző 
mér ték ben tar tó sí tot ta, és ta lán nem já runk tá vol a ke let-eu ró pai hely zet pon tos jel lem zé sé-
től ak kor, ha azt mond juk, hogy a je len le gi hely zet a poszt fe u da liz mus, a pre ka pi ta liz mus, 
a jó lé ti ál lam, va la mint a szü le tő nyers ka pi ta liz mus kü lö nös egy ve le ge. Kö vet ke zés kép pen 
a va ló ság meg ér té sé re és meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló tö rek vé sek csak ak kor ve zet het nek 
ered mény re, ha min den le het sé ges pers pek tí vát hasz no sí ta nak, be le ért ve a benn szü lött pers-
pek tí vá kat is. Tá vol ról sem az a cé lunk, hogy egy ol da lú an a nyu ga ti a kat hi báz tas suk. A 
ra ci o na li zá ció ví ru sá nak be fo ga dá sá ra a benn szü löt tek két ség te le nül nem vol tak fel ké szül-
ve. A ví rus in kább meg be te gí tet te őket, sem mint hogy elő se gí tet te vol na gyógy ulá su kat.

Szá mos oka van an nak, hogy a ra ci o na li zá ci ó ként azo no sí tott ví rus ra a benn szü löt tek 
nem meg fe le lő en re a gál tak. Elő ször is meg em lít het jük a ke let-eu ró pai tár sa da lom tu dó sok 
ha mis iden ti tá sát, amely nem ké pes meg sza ba dul ni a kül de tés tu dat tól és az ér tel mi sé gi lét-
nek a haj da ni orosz in tel li gen cia ér tel mé ben vett meg ha tá ro zá sá tól. Akik e ha gyo mányt 
kö ve tik, azok kép te le nek be lát ni, hogy meg is me ré si ho ri zont juk be zá rul, fun da men ta liz-
mus sá tor zul, és ez ál tal csak tá gul a tár sa da lom tu do má nyi gon dol ko dás nyu ga ti és ke le ti 
pa ra dig má ja kö zöt ti kog ni tív sza ka dék.

Ez a kü lönb ség a ha mis iden ti tás egy má sik for rá sá hoz is el ve zet ben nün ket. A Ke le ten 
be szélt tár sa da lom tu do má nyi nyelv össze egyez tet he tet len a Nyu ga ton hasz nált nyelv vel. 
És itt nem csak ar ra gon do lunk, hogy a ke le ti e ket és a nyu ga ti a kat az anya nyel vek kü lönb-
sé gei vá laszt ják el. Ez a kü lönb ség ak kor is lé te zik, ha mind két fél be szél egy kö zös aka-
dé mi ai nyel vet (amely nem fel tét le nül az an gol). A fél re ér tés és kom mu ni ká ció kép te len ség 
oka mé lyebb, és szin tén a vi lág meg konst ru á lá sá nak és rep re zen tá ci ó já nak kü lönb sé ge i re 
ve zet he tő vissza. A ke let-eu ró pai tár sa da lom tu do má nyi írá sok ban hem zseg nek az át té te les 
és me ta fo ri kus ki fe je zé sek, ame lyek egy fe lől szer fe lett ho má lyo sak, más fe lől te lis-te le 
van nak tör té nel mi és kul tu rá lis uta lá sok kal, ame lyek csak az adott ki fe je zé se ket hasz ná lók 
szá má ra ért he tők, ha egyál ta lán ért he tők. Ez a tár sa da lom tu do má nyi ki fe je zé si kész let egy-
sze rű en le for dít ha tat lan ná te szi a Ke le ten szü le tett tár sa da lom tu do má nyos szö ve ge ket, és 
le he tet len né te szi a ke let-eu ró pai tár sa da lom tu do má nyi gon dol ko dás ér té ke i hez tör té nő 
hoz zá fé rést azok szá má ra is, akik sze ret nék azo kat meg ér te ni. Rá adá sul a ke le ti ér tel mi sé- 
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 gi ek büsz kék is ar ra, hogy be szé dük za va ros és ti tok za tos, és le né zik a vi lá gos és éssze rű 
fo gal ma zást.

E dol go zat ban ko ráb ban már cé loz tunk ar ra, hogy a nyu ga ti be nyo mu lás sal szem ben 
mu ta tott vé de ke zés kép te len ség és gyen ge ség va ló szí nű leg leg fon to sabb oka a ke let-eu ró pai 
tu do má nyos kö zös ség dezintegrált ál la po ta. Nin cse nek olyan kö zös tu do má nyos tár sa sá gok, 
ku ta tó in té ze tek, in teg rált fel ső ok ta tá si in téz mé nyek, nem zet kö zi szer kesz tő bi zott ság ok ál tal 
irá nyí tott fo lyó irat ok és kö zö sen fi nan szí ro zott ku ta tá si ala pok, ame lyek le he tő vé ten nék, 
hogy az egyes ke let-eu ró pai or szá gok és tu dó sok ne egy más el len ver se nyez ze nek a kül ső, 
(rend sze rint) nyu ga ti in téz mé nyek ál tal fo lyó sí tott ku ta tá si pén ze kért. A játsz ma részt ve vő-
i nek nemzéró-összegű játsz mát kel le ne ját sza ni uk, mert ha nem ezt te szik, ak kor ma rad a 
je len le gi bellum omnium contra omnes.

Ar ra is utal tunk ko ráb ban, hogy a ke let-eu ró pai tár sa da lom tu do má nyi in téz mé nyek nem 
is iga zán akar nak vál toz tat ni a nyu ga ti de mok rá ci ák ban meg szo kott nor má kon és sza bá lyo-
kon. A fel zár kó zás ra nincs is re mény egé szen ad dig, amíg Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ban a 
kul tu rá lis új ra ter me lés szfé rá já ban le nem bom lik a fi nan szí ro zás köz pon ti el len őr zé sé nek 
rend sze re, s nem di ver zi fi kál ják a pén zek el osz tá sát, ide ért ve a ma gán for rá sok be vo ná sát is. 
A Ke let-Eu ró pá ban élő tu dó sok nak meg kell ér te ni ük, hogy nem tart ha tó fenn to vább és 
nem is hoz ha tó vissza az ál lam szo ci a liz mus ide jén mű kö dő fi nan szí ro zá si rend szer, amely-
nek kö zép pont já ban az új esz mék meg szü le té sét el len őr ző, mo no pol hely zet ben lé vő tu do-
má nyos aka dé mi ai ap pa rá tus állt. A fel ső ok ta tás nak ki kell szé le sed nie, nyi tot tab bá, ru gal-
ma sab bá és ver seny ké pes eb bé kell vál nia.

A kul tu rá lis új ra ter me lés re for má lat lan sá ga, a tár sa da lom tu do má nyi in téz mény rend szer 
me rev sé ge és zárt sá ga le he tet len né te szi a te het sé ges fi a tal ku ta tók és tan árok be áram lá sát. 
A fris sen vég zet tek re tá masz ko dó után pót lás el ma ra dá sa foly tán nem meg le pő, hogy a tu do-
má nyos po zí ci ót be töl tők át la gos élet ko ra je len tő sen meg nőtt. A te het sé ges fi a ta lok ar ra 
kény sze rül nek, hogy el hagy ják az or szá got, ja ni csár is ko lák ban ta nul ja nak, vagy ele ve ne is 
fog lal koz za nak tu do mánnyal, s he lyet te a köz szol gá la ti, po li ti kai vagy gaz da sá gi po zí ci ó kat 
vegyék cél ba. 

Kim Lane Scheppele ész re vé te lei

És még is, mind ezek mel lett a Nyu gat szá má ra a ke le ti ér tel mi sé gi, úgy, ahogy van, misz ti kus 
je len ség nek tű nik. A misz ti kum egy ré sze on nan szár ma zik, hogy a Nyu gat azt lát ja, a ke le ti 
ér tel mi sé gi e ket a köz éle ti szfé rá ban sok kal ko mo lyab ban ve szik, mint őket Nyu ga ton. A 
misz ti kum má sik ré sze ab ból a fel is me rés ből táp lál ko zik, hogy a Nyu ga ton mű kö dő ok ta tók 
és ku ta tók kö zött ke ve sen van nak olya nok, aki ket ér tel mi sé gi nek le het ne ne vez ni, és egyál
ta lán, mi lyen ala csony az egye te mi ok ta tá si és ku ta tá si szfé rán kí vül az ér tel mi sé gi ek ará-
nya. Ez zel szem ben Ke le ten a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek ben és a ku ta tó in té ze tek ben dol go-
zók egy ben ér tel mi sé gi ek is, és igen so kan van nak, akik ér tel mi sé gi ek anél kül, hogy a fel ső-
ok ta tás ban vagy a ku ta tás ban len né nek. Az is a misz ti kum hoz tar to zik, hogy még a leg ke
vés bé ér zé keny nyu ga ti ak is lát ják, hogy a ke le ti ek ná luk messze job ban tud nak hő si e sen 
szen ved ni. A ke le ti ré gió sok nyu ga ti ku ta tó ja őszin tén irigy li a ke le ti ér tel mi sé gi e ket azért, 
hogy in ten zív, is me rős, tár sa dal mi lag ma gas ra ér té kelt in tel lek tu á lis klí má ban él nek.

Nem iga zán egy sze rű do log egy nyu ga ti szá má ra, hogy meg ért se, mi ként is zaj lik Ke le-
ten az ér tel mi sé gi élet. A ke le ti ér tel mi sé gi ek hosszú éve ken át zárt kör ben, egy más sal fenn 
tar tott in ten zív kap cso la tok kö zött él tek, ami ar ra ta ní tot ta őket, hogy olyan nyel ven be szél-
je nek egy más sal, ame lyet a kö rön kí vül ál lók akar ván sem ért het nek meg. Az újon nan jöt -
tek szá má ra, kü lö nö sen ha még a nyel vet sem is me rik, szin te le he tet len meg ta nul ni azok - 
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nak a vi ták nak a rej tett kód ja it és tör té ne ti meg ha tá ro zó it, ame lyek az ott élők szá má ra 
ma guk tól ér te tő dők. Vé gül is ezek az ér tel mi sé gi ek hosszú éve ken át él tek egy más tár sa sá-
gá ban, meg foszt va a kül föl di uta zá sok le he tő sé gé től. Az el zárt ság ered mé nye kép pen el kü-
lö nült és in ten zív ér tel mi sé gi kö zös sé gek jöt tek lét re. A for dí tás ter mé sze te sen egy irá nyú 
volt, nyu ga ti szak iro dal mat for dí tot tak ke le ti nyel vek re, de ke le ti nyel ve ken író dott szö ve-
gek ről alig ké szült for dí tás va la me lyik is mert nyu ga ti nyelv re. A Nyu ga ton író dott köny vek 
le for dí tott vál to za tai szé les kör ben el ér he tők Ke le ten, míg Ke le ten szü le tett köny ve ket nyu-
ga ti ki adók csak ki vé tel kép pen je len tet tek meg. Ez az egy ol da lú kom mu ni ká ció hoz zá já rul 
ah hoz a be nyo más hoz, hogy a Nyu gat a tu dás szü lő he lye. Ez azt je len ti, hogy a Nyu gat ról 
ér ke zet tek Ke le ten gyak ran már évek óta tar tó vi ták ba csöp pen nek, ame lyek ben kép te le nek 
ki iga zod ni. Szá muk ra ez ké nyel met len, mi köz ben min den ki más már ele ve tud ja, hogy ki nek 
mi az ál lás pont ja.

A nyu ga ti lá to ga tó szá má ra to váb bi ta lá nyok for rá sa a fel ső ok ta tás ban és az aka dé mi ai 
in té ze tek ben dol go zók bi fur ká ci ó ja, ami mö gött mind a mai na pig eg zisz ten ci á lis kü lönb sé-
gek gya nít ha tók. Ugyan csak rej té lyek kel te li az a ket tős ség, amely nek egyik pó lu sán a so kat 
uta zó, nyu ga ti nyel ve ken jól be szé lő ér tel mi sé gi ek, má sik pó lu sán az ott hon ma ra dó, a he lyi 
vi ták ban részt ve vő ér tel mi sé gi ek fog lal nak he lyet. Ezek a meg kü lön böz te té sek a tár sa da-
lom tu do má nyos ér tel mi sé get olyan mó don rétegzik, amely nek nem könnyű meg ta lál ni a 
meg fe le lő jét Nyu ga ton, és a Nyu gat ról ér ke zet tek gyak ran nem is ér tik azo kat a jel zé se ket, 
ame lyek a ke le ti ér tel mi sé gi ek he lyét az egyik vagy a má sik cso port ban ki je lö lik. A ke le ti 
ku ta tók és ok ta tók egyéb ként szin tén nem ér tik a nyu ga ti ku ta tók hi e rar chi kus po zí ci ó ját és 
presz tí zsét mu ta tó jel zé se ket, és nem tud ják, hogy óri á si kü lönb ség van egye tem és egye tem 
kö zött (pél dá ul egy ku ta tó egye tem és egy tö meg kép ző egye tem kö zött), va la mint fo lyó irat és 
fo lyó irat kö zött (pél dá ul név te len re fe rá lók kal mű kö dő fo lyó irat és re fe rá lat lan köz le mé nye-
ket köz lő fo lyó irat kö zött). Ke le ten nem tud ják, hogy a nyu ga ti ok ta tók és ku ta tók rang ját a 
ta ní tás és a pub li ká lás he lye sok kal job ban meg ha tá roz za, mint az, amit ép pen élő szó ban 
mon da nak. Azt mond ha tom te hát, hogy igen sok a za var és a kom mu ni ká ci ós aka dály az 
ér tel mi sé gi élet leg ele mibb szint jén is.

Hamis tudat

Nincs okunk ar ra, hogy az ál lam szo ci a liz mus kul túr po li ti ká ját ide a li zál juk. Ugya nak kor 
biz ton ság gal ál lít hat juk, hogy a ku ta tá si és fel ső ok ta tá si in téz mé nyek in tel lek tu á lis mo csa-
rá ban cso dá val ha tá ros mó don élet ben tud tak ma rad ni so kan, akik je len tős tel je sít ményt 
nyúj tot tak, és érin tet le nül ma rad hat tak az el szi ge telt ele fánt csont tor nyok is. Ezek nek a tel-
je sít mé nyek nek ter mé sze te sen nem volt sok esé lyük ar ra, hogy a hi va ta los el is me rést és 
jó vá ha gyást él ve ző ál ér tel mi sé gi ek ál tel je sít mé nyei ál tal uralt te re pen presz tízs re és rang ra 
tegyenek szert. A meg fe le lő nyil vá nos ér té ke lés kri té ri u ma i nak hi á nya a tény le ges tel je sít-
ményt el érő szer ző ket meg fosz tot ta az el is me rés től, és a ma gán élet lát ha tat lan sá gá ba szám-
űz te őket. Az át me net so rán a ka lic kák ki nyíl tak, és leg alább el mé le ti leg le he tő vé vált az 
au to nóm mó don meg va ló sí tott ér tel mi sé gi hi va tás. Ez zel egyi de jű leg azon ban szá mos ér tel-
mi sé git megint el csá bí tott az ide o ló gia és a po li ti ka. Az ürügy az orosz „in tel li gen cia” jól 
is mert ha gya té ká nak őr zé se volt, amely nek ér tel mé ben az szá mít hat Ke le ten ér tel mi sé gi nek, 
aki nek kül de té se van, aki va la mi lyen pró fé cia va ló ra vál tá sán ügy kö dik. Kü lönb ség csak 
ab ban volt, hogy me lyik ide o ló gia üze ne tét to váb bí tot ták: egyes ér tel mi sé gi ek a nem zet 
új ra élesz té sét érez ték fel ada tuk nak, míg má sok úgy vél ték, hogy a tár sa da lom de mok ra ti kus 
meg vál tá sa a fel ada tuk. Mind két ide o ló gia erő tel jes gya kor la ti kö vet kez mé nyek kel járt.
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Két ér tel mi sé gi tí pus je lent meg, és mind ket tő el árul ta a klasszi kus je len tés sze rint vett 
ér tel mi sé gi sze re pet. Az egyik tí pus út ja a po li ti ká ba ve ze tett. A po li ti kai pár tok, a par la-
ment, az ál lam igaz ga tás és az ön kor mány zat ok meg tel tek a tu do má nyok kan di dá tu sa i val, 
el is mert tu dó sok kal, egye te mi dip lo má sok kal, akik nek sem mi fé le jár tas sá ga nem volt és 
nem is le he tett ab ban, mi ként kell dön te ni, al ku doz ni, tár gyal ni, konf lik tust ol da ni. Ehe lyett 
kér lel he tet len ide o ló gi ai há bo rú ba fog tak szim bó lu mo kért és ér té ke kért. A má sik tí pus út ja 
a tö meg kom mu ni ká ció fe lé ve ze tett, ahol az író asz ta lu kat és ku ta tó mű he lyü ket el ha gyott 
ér tel mi sé gi ek az ide o ló gi ai és po li ti kai há bo rú front har co sa i ként tűn tek föl, és ke gyet le nül 
éles pub li cisz ti kai fegy ve rek kel kul túr har cot vív tak egy más el len cik ke ik ben, pamf let je ik-
ben, a nyil vá nos ság előtt foly ta tott szen ve dé lyes vi tá ik ban. Ma gyar or szá gon leg aláb bis, az 
át me net ne héz sé gei ál tal meg kín zott tár sa da lom a le he tő leg passzí vab ban szem lél te a sze me 
előtt zaj ló ide o ló gi ai öl dök lést, és az 1994-es má ju si vá lasz tá so kon szá zá val küld te a par la-
ment be az arc ta lan, név te len, is me ret len kép vi se lő ket, akik az ér tel mi sé gi ki vá ló ság nak 
so ha, sem mi kor, sem mi fé le je lét nem ad ták. 

Va ló szí nű leg szá mos gya kor la ti út visz ki a ko lo ni zá ci ós csap dá ból, ám szi lár dan 
hisszük, hogy va ló já ban csak egyet len mód van ar ra, hogy a kö zép-ke let-eu ró pai tár sa da-
lom tu do mány meg sza ba dul jon a ra ci o na li zá ció szer zett im mun hi á nyos meg be te ge dést oko-
zó ví ru sá tól és a tü ne tek től. Ez az út az egy kor Karl Mannheim ál tal jel lem zett au to nóm és 
füg get len ér tel mi sé gi sze rep újrafelfedezése men tén ve zet. E sze rep fe lől néz ve a ke let-eu-
ró pai tár sa dal mi táj tel je sen új di men zi ói vál nak lát ha tó vá. Ez az újrafelfedezés nem le het 
nyu ga ti ha tás kö vet kez mé nye, a ra ci o na li zá ció és a mo der ni zá ció egyéb ként ne mes szán dé-
ka a ke let-eu ró pai ér tel mi sé get csak le ta szít ja az ön fel fe de zés út já ról. Nem kí ván juk ta gad-
ni a Nyu gat ról be ho zott tu do má nyos ság fon tos sá gát ab ban, hogy a ke let-eu ró pai ér tel mi ség 
új ra tud ja de fi ni ál ni az előt te ál ló fel ada to kat. Ugya nak kor sze ret nénk hang sú lyoz ni, hogy 
rend kí vü li mér ték ben szük sé ges nek tart juk a ke let-eu ró pai tár sa dal mi va ló ság tör té nel mi és 
kul tu rá lis egye di sé gé ből adó dó ha gyo mány, va la mint a fej lett nyu ga ti tár sa da lom tu do má-
nyok poszt mo dern el mé le ti esz köz kész le té nek öt vö ző dé sét.

Mi le het a fó kusz ban? Vagy a gaz da sá gi ra ci o na li tás nyel vén fo gal maz va: mit tud hat el ad ni 
Ke let-Eu ró pa a nyers ada to kon és a kül ső szab vá nyok sze rint meg ter melt tu do má nyos áru kon 
kí vül a Nyu gat nak? Né ze tünk sze rint szá mos vá lasz tá si le he tő ség kí nál ko zik. Elő ször is a ke let-
eu ró pa i ak a pa ra do xo nok és am bi va len ci ák pá rat lan tu dá sá val ren del kez nek, ami nél kül egy sze-
rű en le he tet len a kö zép-ke let-eu ró pai va ló sá got rep re zen tál ni és hi te le sen meg je le ní te ni. A ré gi ót 
kín zó el lent mon dá so kat nem fel tét le nül old hat ják fel a csi nos el mé le tek, vi szont al kal ma sak 
le het nek ezek az el lent mon dás ok ar ra, hogy az ér tel met ki hí vó ta lá nyok ként tűn je nek föl. Két 
pél dát em lí tünk. A pi ac Kö zép-Ke let-Eu ró pá ban tö ké let len nek tű nik, de sze rin tünk té ve dés vol na 
a tö ké let len pi a cot egy vég ső tö ké le te se dés fe lé ha la dó in téz mény ként el gon dol ni, ha za var ba ej tő 
el lent mon dás ok együt te se ként, a ra ci o na li tás és ir ra ci o na li tás ke ve ré ke ként is el le het gon dol ni. 
Má sik pél dánk a nem zet. A nem zet tör té ne tét Ke let-Eu ró pá ban az ál lam pol gár ság és a kul tu rá lis 
ér te lem ben vett nem ze ti ho va tar to zás inherens el lent mon dá sa fe szí ti, ame lyet sem mi lyen el mé le-
ti erő fe szí tés nem old hat fel.

Ko ráb ban már szól tunk ró la, hogy a Nyu ga ton lé te ző poszt mo dern je len sé gek kel a ke let-
eu ró pai poszt mo dern je len lét ko ránt sem vet he tő össze. Ar ra azon ban ele gen dő a ke let-eu ró-
pai ta pasz ta lat is, hogy ki e gé szül jön a posztmodernitásra vo nat ko zó tu dá sunk. Akár iro ni-
kus nak is ta lál hat juk, hogy a ke let-eu ró pai tár sa dal mi va ló ság a tár sa dal mi élet poszt mo-
dern, mo dern és ha gyo má nyos ele mei egy más mel lett élé sé nek ter mé keny ta la ját ké pe zi. 
Kö vet ke zés kép pen, az ilyen kö rül mé nyek kö zött élő em be rek mint ha könnyeb ben ész re ven-
nék a tár sa dal mi va ló ság bo nyo lult és sok szí nű as pek tu sa it, szem ben a haj da ni vas füg göny 
nyu ga ti ol da lán élő em be rek kel, aki ket ma már csak kog ni tív füg göny vá laszt el a ke le ten 
élők től. En nek az új faj ta kü lönb ség nek a vizs gá la ta is meg ér ne egy mi sét.
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Har mad szor, ha tal mas le he tő sé get kí nál a kö zös ke let-eu ró pai kul tu rá lis örök ség, ame-
lyet a kö zös eu ró pai kul tu rá lis örök ség je gyé ben ki le het ne ak náz ni, mi ál tal föl le het ne kel-
te ni Nyu gat-Eur ópa szo li da ri tás ér ze tét Ke let-Eur ópa iránt. Úgy vél jük, hogy míg az egyes 
nem ze tek ré szé ről kü lön-kü lön meg tett erő fe szí té sek ku darc ra van nak ítél ve, ad dig az egy-
be han golt és szer ve zett nem zet kö zi együtt mű kö dés a tár sa da lom tu do mány ok min den te rü-
le tén, de ki vált képp a ke let- és kö zép-eu ró pai ré gi ó ra vo nat ko zó tu do má nyos is me re tek 
te rén igen si ke re sek, el is mer tek és ke re set tek le het né nek.

Vé gül, nem tud juk meg áll ni, hogy meg ne em lít sük a kö zép- és ke let-eu ró pai szind ró ma 
globalizációját. Ezen azt ért jük, hogy az el kö vet ke ző év szá zad ban a nö vek vő mér té kű in for-
má ció cse ré nek szük ség sze rű en a vi lág kü lön bö ző ré szei kö zöt ti együtt mű kö dés hez kell 
ve zet nie. Nyu ga ton él ve, ta núi le he tünk an nak, hogy szá mos olyan je len ség re buk ka nunk, 
ame lyek nyug ta la ní tó an ha son lí ta nak a ke le ti lét ben meg ta lál ha tó ere de ti jük re. A nyu ga ti 
fél te kén is elő for dul a jobb ol da li szél ső sé ges ség, a bürokratizáció, az ál lam pol gá ri jo gok 
sem mi be vé te le, az ide gen gyű lö let és a tár sa dal mi kór lé lek tan szá mos más ele me, ame lyek-
ről Bibó Ist ván oly ele ven le írást adott még 1946-ban a kö zép- és ke let-eu ró pai kis ál la mok 
nyo mo rú sá ga i ról ér te kez ve. Fel té te lez zük, hogy a ke let-eu ró pai tár sa da lom tu do mány nak 
igen sok mon dan dó ja le het a nyu ga ti tár sa dal mak szá má ra is.

Kim Lane Scheppele ész re vé te lei

Mi vel a poszt mo dern iz mus szi rén hang jai még nem csá bí tot ták el a ke let-eu ró pai ér tel mi sé-
gi e ket at tól, hogy a köz élet po rond já ra ki lép ve cse le ked je nek, szá mo san van nak kö zü lük, 
akik ak tív ré sze se i vé vál tak az 1989 óta tar tó vál to zá si fo lya ma tok nak. A ci niz mus hoz szo-
kott nyu ga ti ak őszin te cso dál ko zás sal fi gye lik, hogy az ér tel mi ség mi lyen őszin tén és ko mo-
lyan ké pes hin ni po li ti kai esz mék ben, és ugyan csak ámul nak azon, hogy mi lyen nagy arány
ban ta lál ha tók szo ci o ló gu sok, po li to ló gu sok, jo gász pro fesszo rok a ke let-eu ró pai or szá gok 
par la ment je i ben, pol gár mes te ri hi va ta la i ban és mi nisz té ri u ma i ban. De a nyu ga ti ér te lem-
ben vett kul tu rá lis kri ti ka szem pont já ból néz ve az is meg ál la pít ha tó, hogy ez a nagy ará nyú 
po li ti kai rész vé tel nem nél kü lö zi a na i vi tást, és bi zo nyo san el von ja az ér tel mi sé gi e ket a 
nyu ga ti ak szá má ra leg fon to sabb nak te kin tett fel adat tól, a pub li ká lás tól.

Még is, a ré gi ó ban vi szony lag hosszabb ide ig tar tóz ko dó nyu ga ti a kat cso dá lat tal töl ti el, 
hogy a ke le ti ér tel mi ség mi lyen ha tal mas ter he ket ké pes ma gá ra ven ni, mi köz ben fe le lős sé get 
vál lal azért, hogy te vé keny, ala kí tó részt vál lal jon azok ban a vi ták ban, ame lyek ar ról foly nak, 
hogy mi lyen irány ban vál toz za nak meg az egy ko ri párt ál la mi struk tú rák. Ha a nyu ga ti ér tel
mi ség eh hez fog ha tó mér ték ben gon dol koz na el sa ját fe le lős sé gé ről és tár sa dal mi hely ze té-
ről, az óri á si ha tást gya ko rol na mind a nyu ga ti tár sa da lom tu do mány ok ra, mind a nyu ga ti 
tár sa dal mi gya kor lat ra. Ta lán el jött az ide je an nak, hogy a nyu ga ti ku ta tók egy idő re pi hen-
tes sék ké ső hu sza dik szá za di tár sa da lom ku ta tó esz kö ze i ket, és lát va lás sák a tár sa da lom tu-
do má nyi tu dás mély re ha tó át ala ku lá sát Ke let-Eu ró pá ban. És eköz ben ta lán ta nul nak majd a 
rend kí vü li idő ben itt fel hal mo zó dó rend kí vü li tu dás ból is. Tör té ne ti leg néz ve, a tár sa da lom-
el mé let leg na gyobb vál to zá sai a min dent át ha tó nagy tár sa dal mi vál to zá sok ide jén kö vet kez-
nek be. Ke let-Eu ró pá ban, az itt élő ér tel mi ség ben most zaj ló vál to zá sok iz ga tó an új fej le mé-
nye ket hoz hat nak a tár sa da lom tu do mány ok ban is, ha csak a nyu ga ti tár sa da lom tu do mány
ok ban szo ká sos tech ni kák szét nem zúz zák az új esz mék kép ző dé sé nek iga zi alap ja it.
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Zá ró mon datok

An nak ér de ké ben, hogy ne von juk ma gunk ra a me ga lo má nia vád ját, és bi zo nyít suk szo lid-
sá gun kat, vé ge ze tül föl kell vet nünk a kér dést: va jon az ál ta lunk fel kí nál ha tó szel le mi ja vak 
nem ha son lí ta nak-e azok hoz a dí szek hez, ame lye ket a benn szü löt tek szün te le nül el adás ra 
kí nál tak új ura ik nak, s ame lyért az új urak – vo na kod va a kért ár meg fi ze té sé től – csak üveg-
gyön gyö ket kí nál tak cse ré be?

Nem tud juk a vá laszt.

Csepeli György fordítása
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