
1	 Az	 aláb	bi	 meg	jegy	zé	sek	 egy	 le	egy	sze	rű	sí	tett	 szo	ci	o	ló	gi	á	ról	 szól	nak.	 Tu	do	má	nyunk	 sok	kal	 sok	ré	tűbb	
an	nál,	mint	ami	lyen	nek	e	dol	go	zat	lát	tat	ja.	Csak	az	zal	vi	gasz	tal	ha	tom	ma	gam,	hogy	ál	lí	tá	sa	im	egy	ré	sze	
ak	kor	is	igaz,	ha	a	ked	vü	kért	ki	csit(?)	meg	ha	mi	sí	tot	tam	a	szo	ci	o	ló	gi	át.

2	 A.	Comte:	A po zi tív szel lem, Bu	da	pest,	Ma	gyar	He	li	kon,	223.	ol	dal.
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A	mai	ér	te	lem	ben	vett	tár	sa	da	lom	tu	do	má
ny	ok	ki	ala	ku	lá	sa	óta	fo	lya	ma	to	san	vissza
té	rő	 té	ma	volt	 a	 ter	mé	szet	tu	do	mányok	kal	
va	ló	össze	ha	son	lí	tá	suk.	Új	ra	meg	új	ra	föl
buk	kant	 az	 a	 kér	dés,	 hogy	 va	jon	 a	 tu	do
mány	e	két	nagy	ága	csak	tár	gyá	ban	tére	el
egy	más	tól,	 de	 me	to	do	ló	gi	á	ju	kat	 te	kint	ve	
azo	no	sak,	vagy	pe	dig	min	den	 te	kin	tet	ben	
ra	di	ká	li	san	 kü	lön	böz	nek.	E	 kér	dés	 is	mét
lő	dő	föl	ve	té	sét	mód	szer	ta	ni,	 is	me	ret	el	mé
le	ti	 je	len	tő	sé	gén	 túl	 a	 tár	sa	da	lom	tu	do	má
ny	ok	 ter	mé	szet	tu	do	mány	ok	kal	 szem	be	ni	
le	gi	ti	má	ci	ós	 de	fi	cit	je	 in	do	kol	ta.	A	 szo	ci	o
ló	gu	sok,	 tör	té	né	szek	 el	ső	 nem	ze	dé	kei	
szem	be	sül	tek	–	fő	ként	–	a	fi	zi	ka	nyo	masz
tó	 tu	do	má	nyosmód	szer	ta	ni,	 kö	vet	ke	zés
kép	pen	le	gi	ti	má	ci	ós	fö	lé	nyé	vel.	A	prob	lé
mát	a	tár	sa	da	lom	tu	do	mány	ok	nak	a	ter	mé
szet	tu	do	mány	ok	hoz	 kö	ze	lí	té	sé	vel	 igye
kez	tek	 meg	ol	da	ni;	 a	 szo	ci	o	ló	gi	án	 be	lül	
fe	lül	ke	re	ke	dett	 az	a	vo	nu	lat,	mely	azt	 igé

nyel	te,	hogy	a	szo	ci	o	ló	gia	szorítkozzék	a	meg	fi	gyel	he	tő	té	nyek	mé	ré	sé	re,	a	meg	fi	gye	lé
sek	 alap	ján	 fo	gal	maz	zon	 meg	 tör	vé	nye	ket,	 s	 hogy	 e	 kí	vá	nal	ma	kat	 tel	je	sí	te	ni	 tud	ja,	
min	de	nek	előtt	le	gyen	ob	jek	tív	és	ér	ték	men	tes	tu	do	mány.

Ez	zel	 a	 prog	ram	mal	 egyéb	ként	már	Comte	 je	lent	ke	zett,	 aki	nek,	mint	 köz	is	mert,	 a	
szo ci o ló gia el	ne	ve	zést	 is	 kö	szön	het	jük.	 Comte	 a	mo	dern	 tár	sa	da	lom	tu	do	mány	 szin	te	
min	den	 lé	nye	ges	 prob	lé	má	ját	 érin	tet	te	 prog	ram	adó	 írá	sa	i	ban.	Amit	 több	mint	más	fél	
év	szá	za	da	el	kép	zelt	ar	ról,	hogy	mi	lyen	nek	kell	len	nie	a	po	zi	tív	tu	do	mány	nak,	azt	úgy
szól	ván	ma	ra	dék	ta	la	nul	meg	va	ló	sí	tot	ták	az	utá	na	jö	vő	nem	ze	dé	kek.1
Comte	sze	rint	a	mo	dern	 tár	sa	da	lom	tu	do	mány	nak	el	ső	sor	ban	fel	nőtt	nek	kell	 len	nie;	

ér	tel	me	zé	se	sze	rint	a	ti	zen	ki	len	ce	dik	szá	zad	ban	érett	fér	fi	kor	ba	lé	pett	az	em	be	rek	vi	lá
gá	ról	va	ló	okos	ko	dás,	a	te	o	ló	gi	ai	és	a	me	ta	fi	zi	kai	stá	di	u	mot	föl	vál	tot	ták	a	po	zi	tív	tu	do
má	nyok.	A	fel	nőtt	ség	olyan	be	ál	lí	tó	dást	je	lent,	amely	ké	pes	le	mon	da	ni	a	vég	ső	kér	dé	sek	
irán	ti	ér	dek	lő	dés	ről,	a	dol	gok	tit	ka	i	nak	ki	für	ké	szé	sé	ről.	Az	érett	fér	fi	kor	ba	ju	tott	meg	is
me	rés	a	gyer	me	ki	csa	pon	gó	kép	ze	let	he	lyé	be	a	jó	zan	meg	fi	gye	lést	ál	lít	ja.	A	szo	ci	o	ló	gia	
dol	ga,	hogy	a	vi	lá	got	a	meg	fi	gyel	he	tő	dol	gok	összes	sé	ge	ként	fog	ja	föl,	rög	zít	se	a	té	nyek	
kö	zöt	ti	kap	cso	la	to	kat	és	idő	be	li	egy	más	után	juk	adott	rend	jét,	anél	kül,	hogy	„fel	leb	bent
het	nénk	lét	re	jöt	tük	tit	kát”.2	A	po	zi	tív	szel	le	met	az	jel	lem	zi,	„hogy	áll	ha	ta	to	san	az	ér	tel
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3	 Ugya	nott,	252.	ol	dal.
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münk	 szá	má	ra	 hoz	zá	fér	he	tő	 ku	ta	tá	si	 tár	gyak	nak	 szen	te	li	 ma	gát,	 ál	lan	dó	an	 ki	zár	va	 a	
vizs	gá	la	tok	ból	a	fi	lo	zó	fi	ai	szel	le	met	fő	leg	gye	rek	ko	rá	ban	fog	lal	koz	ta	tó	ki	für	kész	he	tet
len	tit	ko	kat”.3	Ta	lán	ke	vés	bé	ér	de	kes,	csil	lo	gó	a	jó	za	nul	va	rázs	ta	la	ní	tott	va	ló	ság	is	me	ret,	
de	cse	ré	be	–	leg	aláb	bis	Comte	így	gon	dol	ta	–	a	dol	go	kat	elő	re	ki	szá	mí	ta	ni	ké	pes	meg
bíz	ha	tó	esz	köz	zé	vá	lik.

A	tár	sa	da	lom	tu	do	mány	ok	mo	dern	ko	ri	for	du	la	tát	a	mi ért jel	lem	ző	en	gyer	me	ki	kér	dé
sé	nek	 a	 ki	ik	ta	tá	sa	 jel	lem	zi.	A	 mi ért kér	dés	 a	 dol	gok	 ere	de	té	re	 vo	nat	ko	zik,	 amely	re	
vá	laszt	a	mí	to	szok,	a	te	o	ló	gia	vagy	a	tör	té	net	fi	lo	zó	fia	ad	hat.	A	szo	ci	o	ló	gia	vi	szont,	de	itt	
em	lít	he	tő	a	mo	dern	tör	té	net	írás	is,	ép	pen	a	mí	to	szok	el	uta	sí	tá	sá	val	ve	szi	kez	de	tét.	Pél
dá	ul	a	tör	té	net	tu	do	mány	nagy	ko	rú	sá	ga	at	tól	az	idő	szak	tól	szá	mít	ha	tó,	ami	kor	meg	cá	fol
ta	a	múlt	ra	vo	nat	ko	zó	köz	ke	le	tű	hi	e	del	me	ket,	el	vá	lasz	tot	ta	a	va	ló	ban	meg	tör	tént	ese	mé
nye	ket	azok	tól,	amik	nem	biz	tos,	hogy	meg	es	tek,	az	az	ami	kor	tól	egy	nép	iden	ti	tá	sá	ra,	
vi	lág	ban	el	fog	lalt	he	lyé	re,	ren	del	te	té	sé	re	vá	laszt	kí	ná	ló	mí	to	szok	he	lyett	ezek	tény	be	li	
va	ló	di	sá	gát	kezd	te	fir	tat	ni.

A	gyer	mek	kor	ból	a	felnőttkorba,	az	az	a	me	sé	ről	a	va	ló	ság	ra	tör	té	nő	át	me	net	nem	prob
lé	ma	men	tes,	nem	egy	sze	rű	en	a	múlt	meg	bíz	ha	tat	lan,	kö	dös	is	me	re	té	nek	egy	meg	bíz	ha	tó,	
bár	ki	ál	tal	el	len	őriz	he	tő,	a	cá	fo	lat	 le	he	tő	sé	gé	nek	ki	tett	 is	me	ret	tel	va	ló	he	lyet	te	sí	té	sét	 je	
len	ti.	Nietz	sche	sze	rint	a	tör	té	net	tu	do	mány,	amint	meg	szü	le	tett,	ma	gát	a	tör	té	nel	met	sem
mi	sí	tet	te	meg,	mi	vel	kri	ti	ka	i	lag	fe	lül	vizs	gál	ta	és	tu	do	má	nyo	san	ér	vény	te	len	nek	mi	nő	sí
tet	te	a	múlt	ra	vo	nat	ko	zó	kol	lek	tív	is	me	re	te	ket,	ame	lyek	se	gít	sé	gé	vel	egy	nép	meg	te	remt
het	te	 idő	be	li	 foly	to	nos	sá	gát.	A	 tör	té	net	tu	do	mány	a	ma	ga	szűk	keb	lű	meg	kö	ze	lí	té	sé	vel,	
amely	ben	az	ese	mé	nyek	nek	egye	dül	a	meg	tör	tén	tük	ad	je	len	tő	sé	get,	sem	mis	nek,	pusz	tán	
ki	ta	lált	nak	te	kin	tet	te	azt	a	le	gen	da	kört,	amely	a	múlt	juk	hoz	kap	csol	ta	az	em	be	re	ket,	akik	
e	tör	té	ne	tek	örö	kö	se	i	nek,	foly	ta	tó	i	nak	te	kin	tet	ték	ma	gu	kat.	A	múlt	kol	lek	tív	szá	mon	tar	tá
sát,	amely	nek	az	a	tét	je,	hogy	a	je	len	ben	élők	cse	le	ke	de	te	i	ket	kon	ti	nu	i	tás	ként	ér	tel	mez
zék,	és	ez	zel	mint	egy	biz	tos	hor	gonyt	ves	se	nek	az	idő	ben,	föl	vál	tot	ta	a	tu	do	mány,	amely	
fel	ada	tát	az	igaz	ság	–	va	ló	já	ban	tét	nél	kü	li	–	ki	de	rí	té	sé	ben	lát	ja.	Nietz	sche	sze	rint	kér	dé
ses	te	hát,	hogy	mit	iga	zol	a	tör	té	net	tu	do	mány	a	ma	ga	kor	lá	to	zott	ér	vé	nyű	tu	do	má	nyos	el	 
já	rá	sa	i	val;	el	vet	te	az	em	be	rek	től	a	me	sét,	de	nem	adott	ér	te	sem	mit	cse	ré	be.

A	tel	jes	ség	el	vesz	té	sé	nek	az	él	mé	nyét,	a	tel	jes	sé	gét,	ame	lyet	a	me	sék,	a	mí	to	szok,	a	
val	lás	vi	lá	ga	hor	do	zott,	so	kan	és	sok	fé	le	kép	pen	meg	ír	ták.	Itt	csak	egyet	len	as	pek	tus	ra	
utal	nék,	ar	ra,	hogy	a	tu	dás	tel	jes	sé	gé	be	és	oszt	ha	tat	lan	sá	gá	ba	ve	tett	hit	is	ele	nyé	szett	a	
mo	dern	tu	do	má	nyok	meg	je	le	né	sé	vel.	Foucault	a	klasszi	kus	kor	tu	dá	sá	val	kap	cso	lat	ban	
az	igaz	ság	egy	és	oszt	ha	tat	lan	jel	le	gét	eme	li	ki.	Egy	bi	zo	nyos	igaz	ság	nemcsak	egyet	len	
tu	do	mány,	pél	dá	ul	a	csil	la	gá	szat	igaz	sá	ga,	ha	nem	egy	ben	ma	te	ma	ti	kai	és	fi	lo	zó	fi	ai	is.	
A	klasszi	kus	kor	episztéméje	a	„mathesis	universalis”,	amely	egy	sé	ges	ér	tel	me	zé	si	ke	re
tet	adott	min	den	tu	dás	nak;	a	csil	la	gá	szat,	a	ze	ne,	a	te	o	ló	gia	és	a	fi	lo	zó	fia	ugya	nazt	az	
igaz	sá	got	fe	jez	te	ki	a	vi	lág	ról.	Spinoza	a	geo	met	ria	for	mai	ap	pa	rá	tu	sa	se	gít	sé	gé	vel	ad	ja	
elő	 er	kölcs	ta	nát,	 köny	vé	nek	 min	den	 fe	je	ze	te	 meg	ha	tá	ro	zás	sal,	 sakk	té	tel	lel	 kez	dő	dik,	
ame	lyet	a	té	te	lek	és	ezek	bi	zo	nyí	tá	sai	kö	vet	nek.	Az	igaz	ság	egy	sé	ges	sé	ge	per	sze	nem	
mind	ig	 olyan	 szem	be	szö	kő,	mint	 Spinoza	Etikájában,	 de	 egyál	ta	lán	 nem	 rej	tőz	kö	dő.	
Panovsky	a	gó	ti	kus	ka	ted	rá	li	sok	és	Szent	Ta	más	Summájának	szer	ke	ze	ti	ha	son	ló	sá	gá	ra	
hív	ja	föl	a	fi	gyel	met,	a	vi	lág	azo	nos	nak	fel	té	te	le	zett	struk	tú	rá	ja	fe	je	ző	dik	ki	az	egyik	ben	
és	a	má	sik	ban	is.	A	könyv	és	a	temp	lom	szer	ke	ze	te	meg	egye	zik,	mi	vel	mind	ket	ten	ugyan
an	nak	az	oszt	ha	tat	lan	igaz	ság	nak	a	ki	fe	je	ző	dé	sei.

A	mo	dern	kor	tól	vi	szont,	at	tól	kez	dő	dő	en,	hogy	az	em	ber	ma	ga	is	tár	gyá	vá	vált	a	tu	
do	mány	nak,	 az	az	a	köz	gaz	da	ság	tan,	 a	nyel	vé	szet,	 a	 tör	té	net	tu	do	mány	meg	je	le	né	sé	vel	
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meg	sem	mi	sült	 az	 igaz	ság	 egy	sé	ges	sé	gé	be	 ve	tett	 hit.	 Sen	ki	 nem	 gon	dol	hat	ta,	 hogy	 a	
nyel	vé	szet	 és	 a	köz	gaz	da	ság	tan	vagy	 a	bi	o	ló	gia	 igaz	sá	gai	 egya	zon	 lé	nyeg	kü	lön	bö	ző	
for	mák	ban	 va	ló	 ki	fe	je	ző	dé	sei.	 Pluralizálódott	 az	 igaz	ság:	 egy	 bi	zo	nyos	 igaz	ság	 csak	
egyet	len	tu	do	mány,	sőt	egyet	len	pa	ra	dig	ma	ke	re	tén	be	lül	iga	zol	ha	tó.

A	föl	da	ra	bo	ló	dás,	pluralizálódás	új	faj	ta	ko	he	ren	cia	meg	je	le	né	sé	hez	ve	ze	tett	a	tu	do
má	nyo	kon	be	lül.	Ezt	meg	fon	tol	va	 ta	lán	még	to	vább	is	vi	het	jük	a	nietz	schei	kri	ti	kát.	A	
tör	té	net	tu	do	mány	le	rom	bol	ta	a	kol	lek	tív	his	to	ri	ku	mot,	dekonstruálta	a	múlt	ra	vo	nat	ko	zó	
kö	zös	sé	gi	tu	dást,	de	nem	állt	meg	en	nél.	Csak	az	el	ső	lé	pés	a	dekonstrukció,	a	té	nyek	
meg	tisz	tí	tá	sa	a	hoz	zá	juk	 ta	padt	 le	gen	dák	tól,	ezt	kö	ve	ti	a	 té	nyek	új	faj	ta	kom	bi	ná	ci	ó	ja,	
lo	gi	kai	 épít	ménnyé	 ren	de	zé	se;	 a	 tör	té	net	tu	do	mány	ban	meg	konst	ru	á	ló	dott	 az,	 amit	ma	
tör	té	ne	lem	nek	hí	vunk.	A	tu	do	mány	kép	vi	se	lői	a	té	nyek	nek	egy	olyan	ra	ci	o	ná	lis	el	ren	de
zett	sé	gét	ál	lí	tot	ták	elő,	amely	ben	vi	lá	gos	lo	gi	ka	is	mer	he	tő	fel	a	kez	de	tek	től	egé	szen	a	
je	lenig	 íve	lő	 idő	fo	lyam	ban.	A	 ci	vi	li	zá	ci	ók	 föl	emel	ke	dé	se	 és	 le	ha	nyat	lá	sa,	 a	 kul	tú	rák	
ki	ala	ku	lá	sa	és	fenn	ma	ra	dá	sa	a	tör	té	net	tu	do	mány	in	terp	re	tá	ci	ó	já	ban	ok	sá	gi	össze	füg	gé
sek	so	ro	za	ta.	A	tör	té	nész	min	den	elé	je	ke	rü	lő	ada	tot	egy	ki	ra	kós	já	ték	da	rab	já	nak	te	kint,	
amely	nek	a	he	lyét	 csak	ak	kor	ké	pes	meg	ta	lál	ni,	 ha	 az	zal	 az	 előföltevéssel	 él,	 hogy	a	
té	nyek	összes	sé	ge	lo	gi	kus	rend	be	he	lyez	ve	ki	ad	egy	ér	tel	mes	ké	pet.	Ma	az	így	ki	ra	kott	
kép	szá	mít	au	ten	ti	kus	tör	té	ne	lem	nek.

A	múlt	hoz	va	ló	ha	gyo	má	nyos	vi	szony	ban	a	rég	tör	tént	ese	mé	nyek	ad	ják	meg	a	kul
csát	a	je	len	tör	té	né	se	i	nek,	mi	vel	az	em	be	rek	a	je	le	nü	ket	a	már	ko	ráb	ban	meg	tör	tént	nek	
az	 is	mét	lő	dé	se	ként	 fog	ják	 fel.	A	múlt	 ese	mé	nyei	 vi	lá	gít	ják	 meg,	 te	szik	 ért	he	tő	vé	 az	
ép	pen	most	tör	té	nőt.	Ez	zel	szem	ben	a	tör	té	net	tu	do	mány	ban,	Marx	hí	res	for	mu	lá	ját	hasz
nál	va:	az	em	ber	ana	tó	mi	á	ja	a	kulcs	a	ma	jom	ana	tó	mi	á	já	nak	meg	ér	té	sé	hez.	Mi	vel	a	tör
té	net	tu	do	mány	konst	ru	ál	ta	idő	ív	ben	az	ese	mé	nyek	lo	gi	ku	san	tar	ta	nak	va	la	hon	nan	va	la
ho	vá,	a	ké	sőbb	tör	tént	ben	is	mer	he	tő	föl	vi	lá	go	san	az,	ami	ko	ráb	ban	még	csak	csí	ra	ál	la
pot	ban	volt;	a	je	len	vet	fényt	a	múlt	ra.

A	múlt	 nietz	schei	 ér	te	lem	ben	 vett	meg	sem	mi	sí	té	se	 per	sze	 nem	 a	 tör	té	net	tu	do	mány	
föl	lé	pé	sé	vel	kez	dő	dött.	Aki	a	szo	ci	o	ló	gi	á	val	kezd	is	mer	ked	ni,	ha	mar	meg	ta	nul	ja,	hogy	
tu	do	má	nyunk	an	nak	kö	szön	he	ti	meg	szü	le	té	sét,	hogy	az	ipa	ro	so	dás	sal	nagy	tö	me	gek	köl
töz	tek	fa	lu	ról	vá	ros	ra;	ez	zel	év	szá	zad	okon	át	meg	szo	kott,	vál	to	zat	lan	nak	gon	dolt	vi	lá
guk	egy	csa	pás	ra	meg	vál	to	zott;	új	lett	a	la	kó	hely	ük,	a	mun	ká	juk,	a	ru	há	za	tuk,	újak	lettek	
a	 kap	cso	la	ta	ik,	 az	 alá	 és	 fö	lé	ren	delt	ség	 új	 rend	je	 jött	 lét	re.	A	 ha	gyo	mány	 ko	ráb	ban	
apró	lé	ko	san	sza	bá	lyoz	ta	a	na	pi	te	en	dő	ket	a	föl	ke	lés	től	a	le	fek	vé	sig,	az	éte	lek	rend	jét,	az	
ünne	pek	meg	tar	tá	sá	nak	ce	re	mó	ni	á	it,	ki	je	löl	te	min	den	ki	nek	a	he	lyét	a	temp	lom	ban	és	a	
csalá	di	asz	tal	nál,	meg	szab	ta	a	há	zas	ság	gal,	a	gyer	mek	vi	lág	ra	jö	ve	te	lé	vel	és	az	el	huny
tak	kal	kap	cso	la	tos	te	en	dő	ket.	A	tö	me	ges	vá	ros	ba	köl	tö	zés	és	mun	ka	vál	la	lás	a	gyá	rak	ban	
el	sza	kí	tot	ta	az	em	be	re	ket	a	múlt	juk	tól,	ha	gyo	má	nya	ik	tól,	s	le	ér	té	kel	te	az	idős	em	be	rek	
ta	pasz	ta	la	ta	it	is.	A	fi	a	ta	lok	nem	tar	tot	tak	töb	bé	igényt	az	idő	seb	bek	egész	éle	tük	so	rán	
gyűj	tött	 is	me	re	te	i	re.	 A	 ge	ne	rá	ci	ók	 kö	zött	 sza	ka	dás	 ke	let	ke	zett,	 az	 egyé	nek	 szá	má	ra	
ko	ráb	ban	belát	ha	tó	és	át	él	he	tő	tör	té	nel	mi	foly	to	nos	ság	meg	tört,	ami	nek	töb	bek	kö	zött	
az	lett	a	követ	kez	mé	nye,	hogy	a	múlt	ra	vo	nat	ko	zó	is	me	re	tek	össze	gyűj	té	se,	fenn	tar	tá	sa	
egy	pro	fesszi	o	na	lis	ta	 cso	port	 szak	fel	ada	tá	vá	vált;	 a	 je	len	 és	 a	múlt	kö	zött	 ke	let	ke	zett	
sza	ka	dé	kot	a	tör	té	net	tu	do	mány	hi	dal	ta	át.

A	mo	dern	vi	lág	ban	az	em	be	rek	a	tár	sa	da	lom	ban	el	fog	lalt	he	lyü	ket	nem	a	múlt	se	gít
sé	gé	vel	ér	tik	meg,	ha	nem	a	töb	bi	em	ber	hez	fű	ző	dő	anya	gi,	mű	velt	sé	gi,	ha	tal	mi,	mun	ka
meg	osz	tá	si	kap	cso	la	ta	ik	ban	ér	tel	me	zik.	Pél	dá	ul	a	mű	ve	ze	tő	ha	tal	ma	a	mun	kás	fö	lött	a	
fel	ada	tok	éssze	rű	meg	osz	tá	sán	nyug	vó,	ra	ci	o	ná	li	san	meg	szer	ve	zett	ter	me	lé	si	rend	szer
ben	el	fog	lalt	hely	ze	té	ből	ered.

A	ha	gyo	má	nyok	je	len	tő	sé	gé	nek	hal	vá	nyulá	sá	val	meg	for	dult	a	tár	sa	da	lom	ban	az	idő
be	li	ség	és	tér	be	li	ség	egy	más	hoz	vi	szo	nyí	tott	sze	re	pe.	Amíg	a	ha	gyo	mány	sza	bá	lyo	zó	sze



4	 Ez	kü	lö	nö	sen	ak	kor	fi	gye	lem	re	mél	tó,	ha	meg	fon	tol	juk,	hogy	a	szo	ci	o	ló	gia	klasszi	ku	sai	–	Weber,	Durk
heim,	Pareto	–	tör	té	net	fi	lo	zó	fu	sok	vol	tak.
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re	pe	a	meg	ha	tá	ro	zó,	ad	dig	a	tár	sa	da	lom	tér	be	li	el	ren	de	zett	sé	gé	nek	kér	dé	se	i	re	ma	gya	rá
za	tot	 az	 idők	 so	rán	meg	szer	zett	 ér	de	mek	 ad	tak.	Az	 em	be	rek	 he	lye	 a	 tár	sa	da	lom	ban	 a	
múlt	ban	meg	szer	zett	po	zí	ci	ó	kon	nyu	go	dott,	fo	gal	maz	ha	tunk	úgy	is,	hogy	a	min	den	ko	ri	
je	len	az	idő	be	li	di	men	zió	tér	be	li	meg	je	le	né	se.	Ez	zel	szem	ben	a	mo	dern	tár	sa	dal	mak	ban	
az	egyé	nek	hely	ze	tét	az	szab	ja	meg,	hogy	mi	lyen	po	zí	ci	ót	bir	to	kol	nak	egy	adott	idő	pil
la	nat	ban	egy	adott	vi	szony	rend	sze	ren	be	lül.

Az	idő	be	li	nek	a	tér	be	li	be	tör	té	nő	át	for	du	lá	sát	a	tár	sa	dal	mak	éle	té	ben	és	ön	ér	tel	me	zé
sé	ben	ta	lán	Foucault	fo	gal	maz	ta	meg	a	leg	ere	de	tibb	mó	don.	Ő	a	mo	der	ni	zá	ci	ót	töb	bek	
kö	zött	az	em	be	rek	vi	lá	ga	tér	be	li	struk	tú	rák	ba	szer	ve	ző	dé	sé	nek	fo	lya	ma	ta	ként	ér	tel	me	zi.	
Elem	zé	se	sze	rint	a	mo	dern	tár	sa	dal	mak	tér	be	li	lo	gi	ka	sze	rint	struk	tu	rá	lód	nak;	a	kór	ház,	
az	is	ko	la,	a	gyár,	a	had	se	reg,	a	bör	tön,	sőt	a	vá	ros	ok	alap	ve	tő	jel	leg	ze	tes	sé	ge,	hogy	az	
em	be	re	ket	és	a	tár	gya	kat	egy	jól	át	te	kint	he	tő,	s	ily	mó	don	könnyen	el	len	őriz	he	tő	rend	be	
szer	ve	zi.	 Min	den	 egyén	nek	 meg	van	 a	 ma	ga	 pon	to	san	 de	fi	ni	ált	 tér	be	li	 he	lye,	 tér	be	li	
ko	or	di	ná	tái	alap	ján	bár	ki	könnyen	azo	no	sít	ha	tó,	és	mu	lasz	tás	ese	tén	fe	le	lős	ség	re	von	ha
tó.	Az	üzem	csar	no	kok	ban	a	gé	pek	épp	úgy	osz	lo	pok	ba	és	so	rok	ba	ren	de	zet	tek,	mint	a	
pa	dok	az	is	ko	lá	ban,	a	ka	to	nák	a	lak	ta	nya	ud	va	ron	vagy	a	há	zak	a	mo	dern	vá	ros	ré	szek
ben;	 itt	 is,	 ott	 is	 a	 köz	le	ke	dés	re,	 anyag	moz	ga	tás	ra,	meg	fi	gye	lés	re	 al	kal	mas	 sza	bá	lyos	
út	há	ló	zat	van,	amely	le	he	tő	vé	te	szi,	hogy	a	ta	nu	lók,	a	mun	ká	sok,	a	ka	to	nák,	a	la	kos	ság	
te	vé	keny	sé	ge,	hely	vál	toz	ta	tá	sa	egyet	len	pil	lan	tás	sal	fel	mér	he	tő	le	gyen.

A	tér	be	li	ség	emel	lett	egy	abszt	rak	tabb	szin	ten	is	meg	je	le	nik:	az	em	be	re	ket	a	mun	ka
meg	osz	tás	ban	be	töl	tött	po	zí	ci	ó	juk,	az	is	ko	lá	zott	sá	guk,	va	gyo	nuk	és	ha	tal	muk	mér	té	ke	a	
tár	sa	da	lom	te	ré	nek	egy	meg	ha	tá	ro	zott	pont	já	hoz	kö	ti.	A	pénz,	a	mű	velt	ség	és	a	ha	ta	lom	
ad	ja	meg	a	min	tá	ját	an	nak	a	rács	nak,	amely	a	mo	dern	tár	sa	dal	mak	éle	té	nek	alap	ve	tő	struk
tú	rá	ját	ké	pe	zi.

A	múlt	ban	tör	tén	tek	je	len	tő	sé	gé	nek	a	meg	szű	né	sét	a	je	len	össze	füg	gé	se	i	nek	meg	ér
té	sé	ben,	 il	let	ve	 a	 tér	be	listruk	tu	rá	lis	 lo	gi	ka	 ural	mát	 ta	lán	 Saussure	 fo	gal	maz	ta	meg	 a	
leg	el	von	tabb,	de	egy	ben	leg	ra	di	ká	li	sabb	for	má	ban.	Hí	res	sakk	ha	son	la	tá	ban	azt	fej	ti	ki,	
hogy	 egy	 adott	 já	ték	ál	lás	 csak	 a	 bá	buk	 egy	más	hoz	 vi	szo	nyí	tott	 tér	be	li	 he	lyé	nek	 és	 a	
bá	buk	ér	té	ké	nek	együt	tes	fi	gye	lem	be	vé	te	lé	vel	ír	ha	tó	le.	A	bá	buk	nak	nincs	egy	egy	szer	
s	min	den	kor	ra	adott	ér	té	ke,	mi	vel	ezt	mind	ig	a	táb	lán	ki	ala	kult	struk	tú	ra	ha	tá	roz	za	meg.	
A	gya	log	vagy	a	fu	tár	egy	adott	já	ték	ál	lás	ban	le	het	nek	akár	a	leg	ér	té	ke	sebb,	a	já	ték	vég
ki	me	ne	tel	ét	el	dön	te	ni	ké	pes	fi	gu	rák,	más	kon	fi	gu	rá	ci	ó	ban	vi	szont	min	den	je	len	tő	sé	get	
nél	kü	löz	het	nek.

Könnyen	be	lát	ha	tó,	hogy	itt	a	múlt	nem	ját	szik	sze	re	pet,	mi	vel	va	la	mely	adott	já	ték
ál	lás	ban	a	sakk	táb	lán	he	lyet	fog	la	ló	fi	gu	rák	ér	té	két	nem	a	ko	ráb	bi	sakk	ál	lá	sok,	il	let	ve	
ezek	egy	más	ra	kö	vet	ke	ző	so	ro	za	ta	szab	ja	meg,	nem	az	az	út,	amely	a	je	le	nig	el	ve	ze	tett,	
ha	nem	a	bá	buk	nak	az	egy	más	hoz	vi	szo	nyí	tott	hely	ze	te	egy	adott	idő	pil	la	nat	ban.	No	ha	a	
já	ték	idő	ben	fo	lyik,	an	nak	meg	ér	té	sé	hez,	amit	ép	pen	most	lép	nek,	nem	szük	sé	ges	is	mer
ni	az	előz	mé	nye	ket,	hi	szen	mind	ig	a	tér	be	li,	az	az	egy	adott	idő	pil	la	nat	ban	fenn	ál	ló	struk
tú	rát	kell	fi	gye	lem	be	ven	ni.	A	sakk	já	ték	me	ne	te,	idő	be	li	le	fo	lyá	sa	nem	más,	mint	egy
más	ra	fény	ké	pe	zett	tér	be	li	együtt	ál	lá	sok	so	ro	za	ta.

A	szo	ci	o	ló	gu	sok	va	ló	ság	ér	tel	me	zé	se	meg	le	he	tő	sen	kö	zel	áll	Saussure	sakkha	son	la
tá	hoz,	mi	vel	ar	ra	tö	rek	sze	nek,	hogy	–	pil	la	nat	fel	vé	te	le	ket	ké	szít	ve	–	le	ír	ják	a	tár	sa	da	lom	
struk	tú	rá	ját,	az	az	egy	adott	idő	ben	egy	szer	re	fenn	ál	ló	té	nye	zők	egy	más	ra	vo	nat	ko	zá	sa	it,	
egy	más	sal	va	ló	kap	cso	la	ta	i	kat	és	ezek	erős	sé	gét.	A	szo	ci	o	ló	gia	ki	ik	tat	ta	az	időt	a	va	ló
ság	meg	ér	té	sé	ből,	 s	 a	 térme	ta	fo	ra	 se	gít	sé	gé	vel	 ra	gad	ja	meg	 a	 tár	gyát.4	 Fo	gal	mai	 jól	



5	 A	mo	bi	li	tás	prob	lé	má	ja	per	sze	jó	val	bo	nyo	lul	tabb,	de	ez	mon	da	ni	va	lóm	lé	nye	gén	nem	vál	toz	tat.
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mu	tat	ják	a	tár	sa	da	lom	prob	lé	má	i	nak	tér	be	li	ér	tel	me	zé	sét:	ilyen	pél	dá	ul	az	egye	ne	sen	a	
geo	met	ri	á	ból	 köl	csön	zött	 fo	ga	lom,	 a	 di	men	zió.	A	 kü	lön	bö	ző	 di	men	zi	ók	 se	gít	sé	gé	vel	
meg	szer	keszt	he	tő	a	tár	sa	da	lom	te	re,	amely	ben	le	ír	ha	tó	az	egyé	nek	és	cso	por	tok	he	lye,	
meg	raj	zol	ha	tó	a	ré	teg	ző	dés	és	az	egyen	lőt	len	ség	rend	sze	re;	a	mo	bi	li	tás	fo	gal	ma	a	tár	sa
da	lom	te	ré	ben	va	ló	ver	ti	ká	lis,	a	mig	rá	ció	pe	dig	a	ho	ri	zon	tá	lis	hely	vál	toz	ta	tás	meg	ra	ga
dá	sá	ra	szol	gál,	a	ha	ta	lom	kép	zet	kö	re	a	dol	gok	nak	a	tér	adott	pont	ján	va	ló	meg	sű	rű	sö	dé
sé	re	 utal.	 Ezek	ből	 a	 ka	te	gó	ri	ák	ból	 hi	ány	zik	 az	 idő	 moz	za	na	ta;	 pél	dá	ul	 a	 tár	sa	dal	mi	
egyen	lőt	len	sé	gek	 mo	dell	jé	nek	 meg	al	ko	tá	sa	 nem	 igény	li	 an	nak	 a	 sa	já	tos	 tör	té	nel	mi	
út	nak	 a	 föl	de	rí	té	sét,	 amely	 el	ve	ze	tett	 egy	 adott	 or	szág	 egyen	lőt	len	sé	gi	 vi	szo	nya	i	nak	
ki	ala	ku	lá	sá	hoz.	Az	egyen	lőt	len	ség	ma	ra	dék	ta	la	nul	le	ír	ha	tó	a	je	len	ben	fenn	ál	ló	va	gyo	ni,	
is	ko	lá	zott	sá	gi,	fog	lal	ko	zá	si	stb.	kü	lönb	sé	gek	alap	ján.

Még	az	olyan	fo	gal	mak	ból	 is	hi	ány	zik	az	 idő,	ame	lyek	hez	 lát	szó	lag	hoz	zá	tar	to	zik.	
Ilyen	a	mo	bi	li	tás.	Mint	is	me	re	tes,	a	szo	ci	o	ló	gi	á	ban	az	intragenerációs	mo	bi	li	tás	ki	fe	je
zés	sel	az	egyé	nek	éle	té	ben	be	kö	vet	ke	zett,	az	intergenerációs	mo	bi	li	tá	sé	val	pe	dig	a	nem
ze	dé	kek	 kö	zöt	ti	 „füg	gő	le	ges”	 irá	nyú	 tár	sa	dal	mi	 hely	zet	vál	to	zást	 je	lö	lik.	 Szá	mol	nak	
te	hát	az	idő	vel,	mi	vel	bi	zo	nyos	idő	tar	tam	alatt	meg	tett	kar	ri	er	út	hosszát	mé	rik.5	Ugya
nak	kor	könnyű	ész	re	ven	ni,	hogy	ez	a	szem	lé	let	in	kább	a	fi	zi	ka	idő	fo	gal	má	nak	a	je	len
té	sé	hez	áll	kö	ze	lebb,	 s	nem	a	 tár	sa	dal	mi	hoz.	A	szo	ci	o	ló	gia	a	mo	bi	li	tás	sal	az	egyé	nek	
föl	emel	ke	dé	si	se	bes	sé	gét	fe	je	zi	ki	az	idő	sem	le	ges	kö	ze	gé	ben;	az	em	pi	ri	kus	vizs	gá	la	tok
ban	azt	mé	rik,	hogy	a	tár	sa	da	lom	tag	jai	mek	ko	ra	utat	tesz	nek	meg	adott	idő	(sa	ját	éle	tük	
idő	tar	ta	ma	vagy	két,	há	rom	stb.	ge	ne	rá	ci	ó	nyi	idő	tar	tam)	alatt.	Az	az,	akár	csak	a	fi	zi	ká
ban,	egy	adott	rend	sze	ren	be	lü	li	ál	la	pot	vál	to	zá	sok	le	írá	sa	tör	té	nik.

A	mo	bi	li	tás	je	len	tés	ud	va	rá	ból	hi	ány	zik	a	„va	ló	di”,	az	em	be	rek	ál	tal	meg	élt	és	ta	golt,	
az	az	a	tár	sa	dal	mi	lag	struk	tu	rált	idő.	El	fo	ga	dott	gya	kor	lat	a	mé	ré	sek	ben,	hogy	a	kohorsz	
mér	tékegy	ség	ét	hasz	nál	ják,	amely	ben	az	idő	abszt	rakt	tar	tam,	pél	dá	ul	25	év.	A	„tár	sa
dal	mi	 idő”	ki	ik	ta	tá	sá	nak	az	a	kö	vet	kez	mé	nye,	hogy	nem	vet	he	tők	fel	olyan	kér	dé	sek,	
ame	lyek	pél	dá	ul	a	ke	leteu	ró	pai	és	a	nyu	ga	ti	tár	sa	dal	mak	kü	lönb	sé	ge	it	eb	ben	a	vo	nat
ko	zás	ban	meg	ma	gya	ráz	nák.

A	mo	bi	li	tás	fo	gal	ma	azért	is	ér	de	kes,	mi	vel	vi	lá	go	san	mu	tat	ja,	hogy	a	modernitással	
meg	for	dult	a	ge	ne	rá	ci	ók	kö	zöt	ti	vi	szonnyal	kap	cso	la	tos	ér	ték	rend.	A	ha	gyo	má	nyos	tár
sa	dal	mak	ban	az	elő	dök	ál	tal	ki	ví	vott	po	zí	ció	meg	tar	tá	sa	szá	mít	kí	vá	na	tos	nak.	A	mo	bi	li
tás	fo	gal	ma	vi	szont	ma	gá	ban	rej	ti	azt	a	fel	tét	len	el	vá	rást,	ér	té	ket,	hogy	a	fi	úk	jobb	tár
sa	dal	mi	hely	ze	tet	fog	lal	ja	nak	el,	mint	az	apák.

Per	sze	nem	sza	bad	igaz	ság	ta	lan	nak	len	ni,	hi	szen	az	abszt	rakt,	az	egyes	egyé	nek	sor
sá	tól	 el	vo	nat	koz	ta	tott	 idő	tar	tam	ok	ma	guk	ban	 a	 mo	dern	 tár	sa	dal	mak	ban	 ala	kul	tak	 ki,	
nem	pe	dig	a	szo	ci	o	ló	gu	sok	fe	jé	ben.	Is	mert	tény,	hogy	az	em	be	rek	pá	lya	fu	tá	sát	a	tár	sa
da	lom	nagy	in	téz	mény	rend	sze	rei	struk	tu	rál	ják,	éle	tük	idő	be	li	le	fo	lyá	sát	vi	lá	go	san	ta	gol
ják.	 Az	 egyé	nek	 éle	tét	 nem	 a	 spon	tán,	 ké	pes	sé	ge	ik	hez	 iga	zo	dó	 fej	lő	dé	sük	 ala	kít	ja,	
ha	nem	az	in	téz	mé	nyek;	azo	nos	élet	kor	ban	lép	nek	be	az	is	ko	lá	ba,	az	el	sa	já	tí	tan	dó	is	me
ret	anya	got	azo	nos	élet	kor	ban	és	idő	tar	tam	alatt	sa	já	tít	ják	el,	s	eb	ben	alig	van	kü	lönb	ség	
az	egyes	or	szá	gok	ban.	Aki	et	től	el	tér,	de	vi	áns	nak	mi	nő	sül.	A	mun	ka	vi	lá	gá	ban	ugyan
csak	meg	ha	tá	ro	zott	az	elő	me	ne	tel	üte	me,	s	pél	dá	ul	a	po	zí	ci	ók	ra	vá	ra	ko	zás	 idő	tar	ta	ma	
nem	zet	kö	zi	leg	 össze	ha	son	lít	ha	tó	 mér	ték	ben	 szab	vá	nyo	so	dott	 a	 mo	dern	 vi	lág	ban.	 A	
tár	sa	da	lom	nagy	in	téz	mény	rend	sze	rei	elő	re	ta	gol	ják	éle	tün	ket,	föl	bont	ják	ap	ró	kis	sza
ka	szok	ra,	ame	lyek	hez	meg	ha	tá	ro	zott	fel	ada	to	kat	ren	del	nek.

Az	idő	abszt	rakt,	sze	mé	lyes	sor	sok	tól	füg	get	len	ta	go	lá	sa	a	tár	sa	dal	mi	nor	ma	rend	szer	
ré	szé	vé	is	vált;	el	várt	idő	pont	ja	van	a	be	széd,	a	szo	ba	tisz	ta	ság,	a	já	rás	vagy	az	írás	meg
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ta	nu	lá	sá	nak	épp	úgy,	mint	az	el	ső	önál	ló	la	kás	meg	szer	zé	sé	nek.	Aki	el	tér	et	től	a	nor	má
tól,	de	vi	áns	nak	szá	mít.

A	szo	ci	o	ló	gia	ki	ik	tat	ja	te	hát	a	tár	sa	dal	mi	időt,	il	let	ve	olyan	sem	le	ges	kö	zeg	nek	te	kin
ti,	amely	ben	az	ese	mé	nyek	le	zaj	la	nak,	és	csak	nem	ki	zá	ró	lag	a	térme	ta	fo	rát	hasz	nál	ja	a	
tár	sa	da	lom	áb	rá	zo	lá	sá	ban.	Per	sze	ez	nem	je	len	ti	azt,	hogy	itt	„va	ló	di”,	va	la	mi	lyen	mi	nő
ség	gel	ren	del	ke	ző	 tér	ről,	a	 tár	sa	da	lom	tag	jai	ál	tal	be	la	kott,	hasz	nált	konk	rét	he	lyek	ről	
vol	na	szó.	Ki	vé	tel	a	vá	ros	szo	ci	o	ló	gia,	amely	a	te	le	pü	lé	sek	tér	be	li	struk	tú	rá	já	ban	a	tár	sa
da	lom	egyen	lőt	len	sé	gi	vi	szo	nya	it	is	me	ri	föl;	az	egyes	ré	te	gek	va	gyo	ni,	ha	tal	mi,	mű	velt
ség	be	li	kü	lönb	sé	gei	a	vá	ros	tár	sa	dal	mi	je	len	tés	sel	bí	ró	te	re	i	ben	lo	ka	li	zá	lód	nak.	A	szo	ci	o
ló	gia	ve	ze	tő	té	mái	vi	szont,	pél	dá	ul	a	 tár	sa	dal	mi	struk	tú	ra,	ré	teg	ző	dés,	egyen	lőt	len	ség,	
mo	bi	li	tás	nem	va	la	mely	konk	rét	tér	re,	föld	raj	zi	ko	or	di	ná	ták	kal	meg	ad	ha	tó	hely	re	vo	nat
koz	nak.	A	szo	ci	o	ló	gia	köz	pon	ti	fo	gal	ma,	a	„tár	sa	da	lom”	Baudrillard	elem	zé	se	sze	rint	az	
el	múlt	 két	 év	szá	zad	ban	 a	 te	rü	le	ti	ség	 el	vé	től	 va	ló	meg	sza	ba	du	lás	ból	 (deter ri to rialisa
tion) me	rí	tet	te	az	élet	ere	jét.

A	te	rü	le	ti	ség	el	vé	től	va	ló	meg	sza	ba	du	lás	ban,	a	mo	dern	tár	sa	da	lom	fo	gal	má	nak	ki	ala
kí	tá	sá	ban	je	len	tős	sze	re	pe	volt	az	ál	la	mi	bü	rok	rá	ci	á	nak.	A	bü	rok	rá	cia	a	sta	tisz	ti	kai	adat
gyűj	tés	be	ve	ze	té	sé	vel	a	va	ló	ság	me	rő	ben	új	osz	tá	lyo	zá	si	rend	sze	rét	hoz	ta	lét	re.	Kér	dő
íve	in	a	la	kos	ság	élet	ko	rá	ról,	a	gyer	me	kek	szá	má	ról,	anya	gi	élet	vi	szo	nya	i	ról	stb.	tá	jé	ko
zó	dott.	 Spittler	 meg	győ	ző	en	 elem	zi,	 hogy	 ezek	 a	 kér	dé	sek	 egyál	ta	lán	 nem	 vol	tak	
ma	guk	tól	ér	tő	dő	ek	pél	dá	ul	a	ti	zen	nyol	ca	dik	szá	za	di	po	rosz	pa	raszt	ság	kö	ré	ben.	A	meg
kér	de	zet	tek	nem	tud	ták,	hány	éve	sek,	mi	vel	a	pa	rasz	ti	élet	so	rán	az	élet	kor	kér	dé	se	nem	
ve	tő	dött	fel	ab	ban	az	abszt	rakt	for	má	ban,	aho	gyan	ezt	a	sta	tisz	ti	kai	adat	gyűj	tés	igény	li.	
Gyak	ran	az	egy	csa	lád	ban	élő	gye	re	kek	szá	má	nak	a	meg	ál	la	pí	tá	sa	is	ne	héz	ség	be	üt	kö
zött,	mi	vel	az	apa	a	gye	re	ke	it	an	nak	meg	fe	le	lő	en	tar	tot	ta	szá	mon,	ahogy	azok	a	szü	le	té
sük	sor	rend	jé	ben	el	fog	lal	ták	he	lyü	ket	a	csa	lá	di	ház	tar	tás	ban	és	gaz	da	ság	ban,	nem	pe	dig	
egy	abszt	rakt	mennyi	ség	ként,	lét	szá	muk	sze	rint.	A	bü	rok	rá	ci	á	nak	a	sta	tisz	ti	ka	se	gít	sé	gé
vel	ki	ala	kí	tott	ké	pe	a	va	ló	ság	ról	alap	ve	tő	en	kü	lön	bö	zött	at	tól	a	kép	től,	ame	lyet	a	pa	rasz
tok	ala	kí	tot	tak	ki	a	sa	ját	éle	tük	ről.	Más	ként	ta	gol	ta	a	vi	lá	got,	más	fo	gal	mak	ban	gon	dol
ko	dott	ró	la	az	egyik,	mint	a	má	sik.	A	bü	rok	rá	cia	a	va	ló	ság	ról	ki	ala	kí	tott	tu	dá	sát	abszt
rakt,	 sta	tisz	ti	kai	 ka	rak	te	rű	 fo	gal	mak	ra	 ala	poz	ta.	 Könnyű	 be	lát	ni,	 a	 bü	rok	rá	cia	 az	zal,	
hogy	az	adat	gyűj	tés	kor	nem	al	kal	maz	ko	dott	a	he	lyi	sa	já	tos	sá	gok	hoz,	a	tár	gyak,	hasz	ná
la	ti	esz	kö	zök	he	lyi	el	ne	ve	zé	sé	hez,	a	he	lyi	mér	tékegy	sé	gek	hez,	az	élet	kor,	a	gyer	mek
szám	 szá	mon	tar	tá	sá	nak	 lo	ká	lis	 jel	leg	ze	tes	sé	ge	i	hez,	 egy	 olyan	 tár	sa	da	lom	ké	pet	 tu	dott	
ki	ala	kí	ta	ni,	amely	ből	tel	jes	ség	gel	hi	ány	zik	a	konk	rét	tér	be	li	vo	nat	ko	zás.

A	bü	rok	rá	cia	egy	új	dis	kur	zust	te	rem	tett,	a	sta	tisz	ti	ká	ét,	amely	ben	a	né	pes	sé	get	szá
mok	kal	ki	fe	jez	he	tő	hal	maz	zá	aggregálta,	az	egye	di	sa	já	tos	sá	gok	tól	meg	fosz	tott,	adat	tá	
vál	toz	ta	tott	em	be	rek	kel	kap	cso	lat	ban	pe	dig	az	osz	tá	lyo	zás	ad	dig	is	me	ret	len	le	he	tő	sé	ge
it	nyi	tot	ta	meg:	a	la	kos	ság	cso	por	to	sít	ha	tó	sá	gát	nem	aka	dá	lyoz	ták	töb	bé	föld	raj	zi,	tech
ni	kai	ne	héz	sé	gek,	mi	vel	nem	kel	lett	őket	a	va	ló	ság	ban	a	he	lyük	ről	el	moz	dí	ta	ni.	Osz	tá
lyok	ba	 vol	tak	 so	rol	ha	tók	 élet	ko	ruk,	 va	gyo	ni	 ál	la	po	tuk,	 gyer	me	ke	ik	 szá	ma	 sze	rint,	
ezek	ből	pe	dig	egé	szen	új	is	me	re	tek	nyer	he	tők,	pél	dá	ul	a	né	pes	ség	ha	lá	lo	zá	si,	szü	le	té	si	
rá	tá	i	ra,	nö	ve	ke	dé	sé	re	vo	nat	ko	zó	meg	fi	gye	lé	sek.	Olyan	osz	tá	lyok	konst	ru	á	lód	tak	te	hát,	
ame	lye	ket	az	em	be	rek	konk	rét	tér	be	li	hely	ze	te	nem	be	fo	lyá	solt.

A	 sta	tisz	ti	kai	 dis	kur	zus	 ki	ala	ku	lá	sa	 új	 meg	is	me	ré	si	 stra	té	gi	át	 igé	nyelt,	 a	 va	ló	ság	
meg	is	me	ré	sé	nek	 leg	fon	to	sabb	 esz	kö	zé	vé	 a	 té	nyek	 gyűj	té	se	 vált.	 Ez	zel	 kap	cso	lat	ban	
csak	egy,	az	idő	ről	ko	ráb	ban	mon	dot	tak	hoz	kap	cso	ló	dó	fej	le	ményt	em	lí	te	nék:	a	té	nyek	
rom	lé	kony	sá	gát,	 gyor	san	 avu	ló	 mivoltukat.	 Az	 ada	tok	 in	for	má	ci	ós	 ér	té	ke	 csak	 a	
be	gyűj	tés	idő	pont	já	ban	száz	szá	za	lé	kos,	je	len	té	sük	hoz	zá	van	köt	ve	a	fel	vé	tel	pil	la	na	tá
hoz,	ezu	tán	gyor	san	inf	lá	lód	nak,	ha	mar	ki	ke	rül	nek	a	hasz	ná	lat	ból,	tény	hul	la	dék	ká	vál
nak.	Ko	ráb	bi	ha	son	la	tunk	kal	meg	vi	lá	gít	va:	a	sakk	táb	lán	min	den	lé	pés	át	ala	kít	ja	az	ad	 



6	 Csak	az	úgy	ne	ve	zett	hall	ga	tói	vizs	gá	latok	ból	le	he	tett	több	száz,	tud	ni	il	lik	ezek	vol	tak	a	leg	ol	csób	bak,	s	így	
szin	te	min	den	fel	ső	ok	ta	tá	si	in	téz	mény	ben	szü	le	tett	be	lő	lük	leg	alább	egy.	En	nek	el	le	né	re	nem	mond	hat	juk,	
hogy	 leg	alább	az	egye	te	mi,	 fő	is	ko	lai	hall	ga	tók	ról	ki	elé	gí	tő	 is	me	ret	tel	 ren	del	kez	nénk.	Ha	meg	akar	nánk	
tud	ni	va	la	mit	er	ről	a	té	má	ról,	ak	kor	va	ló	szí	nű	leg	új	adat	fel	vé	tel	lel	kez	de	nénk	a	ku	ta	tást.
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dig	fönn	ál	ló	struk	tú	rát,	a	bá	buk	új	ér	té	ke	ket	kap	nak,	az	elő	ző	ér	té	kek	pe	dig	el	ve	szí	tik	
je	len	tő	sé	gü	ket.

A	sta	tisz	ti	ka,	szo	ci	o	ló	gia	ál	lan	dó	le	ma	ra	dás	ban	van,	a	je	len	ről	so	ha	nin	csen	ki	elé	gí	tő	
in	for	má	ci	ó	ja.	En	nek	az	a	ma	gya	rá	za	ta,	hogy	az	 idő,	a	va	ló	sá	gos	 tár	sa	dal	mi	 idő	nincs	
be	von	va	a	tár	sa	da	lom	ról	szó	ló	dis	kur	zus	ba,	a	múlt	té	nyei	nem	ké	pe	zik	in	teg	ráns	ré	szét	
a	je	len	nek.	Em	lék	szünk	még:	a	je	len	meg	ér	té	se	nem	a	múlt	ál	tal,	a	múlt	fe	lől	tör	té	nik,	
ha	nem	ön	ma	gá	ból,	 az	 egy	 idő	ben	 fenn	ál	ló	 té	nyek	kons	tel	lá	ci	ó	já	ból	 ra	gad	ha	tó	meg.	A	
sta	tisz	ti	kai	dis	kur	zus	ban	a	té	nyek	nem	az	idő	re	van	nak	föl	fűz	ve,	ahol	az	előbb	meg	esett	
mint	egy	okoz	ná,	ma	gya	ráz	ná	az	utóbb	tör	tén	tet,	ha	nem	tér	be	li	struk	tú	rá	ba	ren	de	zet	tek,	
egy	tény	egy	szer	re	hat	a	ve	le	egy	idő	ben	lé	te	ző	töb	bi	re,	és	szen	ved	ezek	től	va	la	mi	lyen	
ha	tást,	s	így	az	ada	tok	a	pil	la	nat	múl	tá	val	köl	csö	nö	sen	ránt	ják	egy	mást	a	meg	sem	mi	sü
lés	be.	A	pil	la	nat	pe	dig	ha	mar	to	va	tű	nik.	A	tár	sa	da	lom	leg	ben	sőbb	sa	já	tos	sá	ga	(s	eb	ben	
egyet	ért	a	tu	do	mány	és	a	min	den	na	pi	vé	le	ke	dés),	hogy	ma	más,	mint	teg	nap;	ha	va	la	hol	
nem	így	tör	té	nik,	ott	baj	van,	meg	re	ked	tek	a	dol	gok,	vál	ság	van.

Az	ál	la	mi	bü	rok	rá	cia,	majd	hoz	zá	csat	la	koz	va	a	de	mog	rá	fia	és	a	szo	ci	o	ló	gia	ke	let	ke
zé	se	után	mér	he	tet	len	mennyi	sé	gű	ada	tot	gyűj	tött	be	az	em	be	rek	vi	lá	gá	ról.	Egye	dül	a	
szo	ci	o	ló	gia	né	hány	éves	adat	ter	mé	se	mennyi	sé	gi	leg	fö	lül	múl	ja	a	tör	té	net	tu	do	mány	tel
jes,	 fenn	ál	lá	sa	óta	össze	gyűj	tött	 tény	re	per	to	ár	ját.	En	nek	be	lá	tá	sá	hoz	elég	ar	ra	gon	dol
nunk,	hogy	csak	Ma	gya	ror	szá	gon	hány	kér	dő	íves	vizs	gá	lat	volt	egyet	len	év	ti	zed	alatt,	
köz	tük	olya	nok	is,	ame	lyek	ered	mé	nyét	nem	is	pub	li	kál	ták.6
A	tár	sa	da	lom	ról	szer	zett	mér	he	tet	len	adat	tö	meg	nem	ak	ku	mu	lá	ló	dott,	nem	ké	pe	zi	az	

új	ku	ta	tá	sok	bá	zi	sát.	A	szo	ci	o	ló	gi	ai	meg	fi	gye	lé	sek,	kér	dő	íves	fel	vé	te	lek	ada	tai,	szem	ben	
a	ter	mé	szet	tu	do	mány	ok	ál	tal	szá	mon	tar	tott	té	nyek	kel,	nin	cse	nek	fo	lya	ma	to	san	rend	sze
rez	ve,	ké	zi	köny	vek	ben	össze	gyűjt	ve,	 s	a	 tu	dás	egy	sé	ges	 fog	la	la	tá	ba	 il	leszt	ve.	Lé	te	zé
sük	ről	leg	fel	jebb	né	hány	kü	lönc,	a	múlt	iránt	ér	dek	lő	dő	szo	ci	o	ló	gus	tud.

Gon	do	lat	me	ne	tün	ket	fön	tebb	az	zal	in	dí	tot	tuk,	hogy	a	bü	rok	rá	cia	az	ál	tal,	hogy	a	va	ló
ságot	sta	tisz	ti	kai	osz	tá	lyok	ba	ren	de	zi,	sza	kít	a	konk	rét	tér	be	li	ség	kép	ze	té	vel.	A	szo	ci	o	ló
gi	ai	gon	dol	ko	dás	ban	is	vég	be	ment	ez	a	fo	lya	mat,	ami	nek	ered	mé	nye	kép	pen	ma	nap	ság	
a	 tár	sa	dal	mi	 struk	tú	ra,	 ré	teg	ző	dés,	mo	bi	li	tás,	 a	 sze	gény	ség	ku	ta	tói	úgy	mo	del	le	zik	az	
egy	 adott	 te	rü	le	ten	 (or	szág	ban)	 élő	 em	be	rek	 kö	zöt	ti	 gaz	da	sá	gi,	 mű	velt	sé	gi,	 ha	tal	mi	
vi	szo	nyo	kat,	az	az	ma	gát	a	tár	sa	dal	mat,	mint	aho	gyan	a	sakk	já	ték	ban	szo	ká	sos	ér	tel	mez
ni	egy	já	ték	ál	lást,	ahol	is	kö	zöm	bös	a	táb	la	mé	re	te,	szí	ne,	anya	ga,	nem	fon	tos,	hogy	kik,	
mi	kor,	mi	lyen	 par	ti	kat	 ját	szot	tak	 raj	ta.	A	 hely,	 ahol	 az	 em	be	rek	 él	nek,	 a	 szo	ci	o	ló	gus	
szá	má	ra	abszt	rakt,	úgy	szól	ván	ma	te	ma	ti	kai	ka	rak	te	rű.	Ta	lán	ez	zel	ma	gya	ráz	ha	tó,	hogy	
a di men zió, e	geo	met	ri	ai	fo	ga	lom	mi	ért	olyan	ked	velt	a	szo	ci	o	ló	gu	sok	kö	ré	ben.

A	te	rü	le	ti	ség	el	vé	nek	ki	szo	ru	lá	sa	azt	 je	len	ti	 te	hát	a	szo	ci	o	ló	gi	á	ban,	hogy	a	va	ló	ság	
ér	tel	me	zé	sé	ben	nem	kap	nak	he	lyet	az	em	be	re	ket	a	la	kó	hely	ük	höz,	szü	lő	föld	jük	höz	fű	ző	
kap	cso	la	tok,	eze	ket	a	lo	ká	lis	vo	nat	ko	zá	so	kat	a	szo	ci	o	ló	gia	épp	úgy	ki	ik	tat	ja,	mint	a	tör
té	net	tu	do	mány	a	le	gen	dá	kat,	mí	to	szo	kat,	ame	lyek	szo	ro	san	a	múlt	juk	hoz	kap	csol	ták	a	
nép	cso	por	to	kat.	A	szo	ci	o	ló	gia	dekonstruálja	a	tér	be	li	kö	zel	ség	ál	tal	meg	ala	po	zott,	lo	ká
li	san	szö	vő	dött	 (szom	széd	sá	gi,	 ro	kon	sá	gi,	ba	rá	ti,	 fa	lu	si	stb.)	kap	cso	la	to	kat,	 fi	gyel	men	
kí	vül	hagy	ja	az	e	vi	szo	nyok	ra	vo	nat	ko	zó	he	lyi	ér	tel	me	zé	se	ket.	A	kér	dő	íves	vizs	gá	la	tok
kal	té	nyek	ké	tör	de	li	a	ma	ga	mód	ján	struk	tu	rált	va	ló	sá	got,	és	a	té	nyek	kel	vég	zett	mű	ve
le	tek	kel	egy	abszt	rakt	tér	be	li	mo	dell	ben	ma	ga	konst	ru	ál	ja	meg	a	tár	sa	dal	mat.
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Az	idő	be	li	ség,	a	tér	be	li	ség,	il	let	ve	a	tér	be	li	ség	abszt	rakt	mi	vol	tá	nak	el	té	rő	je	len	té	sét	
az	em	be	ri	vi	lág	ról	fo	lyó	dis	kur	zu	sok	ban	jól	il	luszt	rál	ja	a	nép,	nem	zet,	a	né	pes	ség	és	a	
tár	sa	da	lom	 fo	gal	ma.	A	nép	kép	ze	te	 fel	té	te	le	zi	 egy	kö	zös	 ős,	 kö	zös	múlt	meg	lét	ét,	 az	
in	teg	rá	ci	ó	ban	a	tör	té	nel	mi	múlt	nak	ki	tün	te	tett	sze	re	pe	van.	Az	em	be	rek	an	nak	alap	ján	
tar	toz	nak	egy	nép	hez,	hogy	el	is	me	rik	a	kö	zös	múl	tat	és	en	nek	a	je	len	re	há	ru	ló	összes	
kö	vet	kez	mé	nyét.	Az	idő	rend	kí	vü	li,	min	dent	meg	ha	tá	ro	zó	sze	re	pét	mu	tat	ja,	hogy	a	nép
ről	 le	het	sé	ges	 be	szél	ni	 föld	raj	zi	 hely	meg	je	lö	lés	 nél	kül	 is,	 nem	 tar	to	zik	 a	 je	len	té	sé	be	
va	la	mely	kü	lö	nös	tér	be	li	vo	nat	ko	zás;	a	kol	lek	tív	múlt	te	hát	ele	gen	dő	a	de	fi	ni	á	lá	sá	hoz.	
Ez	az	ér	ve	lés	még	ak	kor	is	tart	ha	tó,	ha	fi	gye	lem	be	vesszük,	hogy	szá	mos	mo	dern	ko	ri	
dis	kur	zus	ban	a	nép	a	rom	lat	lan	ság	meg	tes	te	sí	tő	je,	amely	ké	pes	el	len	áll	ni	a	mo	dern	vi	lág	
rom	bo	ló	vál	to	zá	sa	i	nak,	az	az	ép	pen	az	időn	kí	vü	li	ség	a	leg	főbb	jel	lem	ző	je.	Könnyű	ész
re	ven	ni,	 hogy	 az	 időn	 kí	vü	li	ség	 csak	 lát	szat,	mi	vel	 a	 nép	 ezek	ben	 a	 dis	kur	zu	sok	ban	
csu	pán	a	mo dern időn	van	kí	vül,	nem	pe	dig	ál	ta	lá	ban	az	 időn.	Ép	pen	el	len	ke	ző	leg:	a	
múlt,	a	ha	gyo	mány	ezek	ben	az	ér	tel	me	zé	sek	ben	is	dön	tő	sze	re	pet	ját	szik.

A nem zet vi	szont	már	csak	konk	rét	tér	be	li	ko	or	di	ná	ták	kal	gon	dol	ha	tó	el,	ugya	nak	kor	
meg	ma	rad	nak	az	idő	be	li	vo	nat	ko	zá	sok	is.	Nem	be	szél	he	tünk	a	nem	zet	ről	sem	tör	té	nel
me,	sem	föld	raj	zi	vo	nat	ko	zá	sai	nél	kül.

A né pes ség fo	gal	má	nak	már	nincs	tér	be	li	vo	nat	ko	zá	sa,	az	ál	la	mi	bü	rok	rá	cia	az	em	be
rek	 cso	port	já	ra	 úgy	 te	kint,	 mint	 az	 ál	lam	 erő	for	rás	ára,	 így	 szám	ba	 ve	szi	 nagy	sá	gát,	
nö	ve	ke	dé	si	üte	mét,	élet	ko	ri	sa	já	tos	sá	ga	it.

Vé	gül	a	tár sa da lom fo	gal	ma	sem	köt	he	tő	sem	konk	rét	tér	hez,	sem	a	tör	té	ne	lem	ide
jé	hez.	Be	szél	ni	szok	tunk	ugyan	ma	gyar	vagy	ame	ri	kai	 tár	sa	da	lom	ról,	de	az	el	ne	ve	zés	
tel	jes	ség	gel	fél	re	ve	ze	tő,	mi	vel	a	ma gyar, ame ri kai ki	fe	je	zé	sek	nem	föld	raj	zi	hely	meg	je
lö	lé	sek,	és	a	két	nép	el	té	rő	múlt	já	ra	sem	utal	nak.	A	szo	ci	o	ló	gi	ai	dis	kur	zus	ban	a	ma gyar, 
ill.	ame ri kai tár	sa	da	lom	ki	fe	je	zé	sek	 egy	 abszt	rakt	 tér,	 egy	 „sakk	táb	la”	 fi	gu	rái	 sa	já	tos	
kon	fi	gu	rá	ci	ó	i	nak	meg	ne	ve	zé	sé	re	szol	gál	nak,	kü	lön	bö	ző	já	ték	ál	lá	sok	nyel	vi	je	lö	lé	sei.

A	te	rü	le	ti	ség	el	vé	től	va	ló	meg	sza	ba	du	lás	ma	gya	ráz	za,	mi	ért	le	het	sé	ge	sek	a	szo	ci	o	ló
gi	á	ban	nem	zet	kö	zi	össze	ha	son	lí	tó	vizs	gá	la	tok.	Mi	vel	a	tár	sa	da	lom	fo	gal	ma	nem	tar	tal
maz	sem	mi	fé	le	te	rü	le	ti	spe	ci	fi	ká	ci	ót,	így	min	den	olyan	em	be	ri	együt	tes	sel	kap	cso	lat	ban	
van	je	len	té	se,	ahol	ki	ala	kul	tak	az	egyé	nek,	cso	por	tok	kö	zöt	ti	kap	cso	la	tok	mo	dern	for
mái.	Pél	dá	ul	az	an	nak	a	kér	dés	nek	a	meg	vá	la	szo	lá	sá	ra	gyűj	tött	ada	tok,	hogy	a	kü	lön	bö
ző	or	szá	gok	ban	mi	lyen	fel	emel	ke	dé	si	le	he	tő	sé	gei	van	nak	az	em	be	rek	nek,	össze	vet	he	tők	
anél	kül,	hogy	te	kin	tet	tel	len	nénk	az	il	le	tő	or	szá	gok	föld	raj	zi	he	lyé	re	vagy	akár	a	nagy
sá	gá	ra.	Ér	tel	mes	do	log	az	Egye	sült	Ál	la	mok	és	Ma	gyar	or	szág	mo	bi	li	tá	si	ada	ta	it	egy	be
vet	ni,	mint	ahogy	egy	já	ték	ál	lás	meg	ér	té	se	szem	pont	já	ból	is	kö	zöm	bös,	hogy	úti	sak	kal	
vagy	ha	tal	mas,	sza	bad	té	ri	pá	lyán	ját	szunke,	ahol	em	ber	nagy	sá	gú	szob	rok	a	bá	buk.

Az	össze	ha	son	lí	tá	sok	ban	az	egyes	or	szá	gok	sa	já	tos	sá	gai	za	va	ró,	két	ér	tel	mű	sé	ge	ket	
oko	zó	prob	lé	mák	nak	mi	nő	sül	nek;	ne	héz	sé	get	okoz	hat	a	kér	dő	ívek	meg	fo	gal	ma	zá	sá	ban	
a	nyelv,	mi	vel	ne	héz	meg	ol	da	ni,	hogy	egy	adott	fo	ga	lom	min	den	hol	ugya	nazt	je	lent	se,	
prob	le	ma	ti	kus	le	het	az	ok	ta	tá	si	rend	sze	rek	kü	lön	bö	ző	sé	ge,	a	szak	mák,	a	mun	ka	meg	osz
tá	si	rend	szer	el	té	ré	sei	stb.	A	ro	mán,	finn,	ka	na	dai,	olasz	stb.	sa	já	tos	sá	gok	uta	lást	je	len
te	nek	 az	 il	le	tő	 tár	sa	dal	mak	 tör	té	nel	mé	re,	 föld	raj	zi	 hely	ze	té	re,	 az	az	 idő	be	li	 és	 konk	rét	
tér	be	li	vo	nat	ko	zá	sa	i	ra,	ezek	vi	szont	nem	tar	toz	nak	be	le	a	tár	sa	da	lom	fo	ga	lom	kö	ré	be.

Mi	nél	 job	ban	 össze	vet	he	tő	vé	 te	szik	 a	 szo	ci	o	ló	gu	sok	 a	 nem	zet	kö	zi	 össze	ha	son	lí	tó	
vizs	gá	la	tok	ered	mé	nye	it,	an	nál	messzebb	men	nek	el	egy	szab	vá	nyos,	min	den	konk	rét	
tér	be	li	és	idő	be	li	vo	nat	ko	zás	tól	men	tes	tár	sa	da	lom	meg	konst	ru	á	lá	sá	ban.	Gyor	san	szö
gez	zük	le:	nem	pusz	tán	tech	ni	kai,	mód	szer	ta	ni	prob	lé	má	val	ál	lunk	szem	ben.	Nem	egy
sze	rű	en	ar	ról	van	szó,	hogy	az	egyes	or	szá	gok	sa	já	tos	tár	sa	dal	mi	in	téz	mé	nye	it,	vi	szo
nya	it	az	össze	vet	he	tő	ség	ér	de	ké	ben	le	kell	for	dí	ta	ni	egy	stan	dard,	nem	zet	kö	zi	fo	ga	lom
rend	szer	re.	E	mö	gött	az	el	já	rás	mö	gött	va	ló	já	ban	az	evo	lú	ció	gon	do	la	ta	hú	zó	dik	meg,	
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az	az	el	kép	ze	lés,	hogy	az	egyi	de	jű	leg	fenn	ál	ló	tár	sa	dal	mak	a	fej	lő	dés	kü	lön	bö	ző	fo	ko
za	ta	it	rep	re	zen	tál	ják.	A	föld	raj	zi	meg	ne	ve	zé	sek	–	ma	gyar,	ke	leteu	ró	pai,	ame	ri	kai	stb.	
–	a	nem	zet	kö	zi	össze	ha	son	lí	tó	vizs	gá	la	tok	ban	egy	fej	lő	dé	si	ská	la	egyes	pont	ja	it	je	lö	lik.	
E	ská	lán	a	leg	fej	let	tebb	tár	sa	da	lom	mo	dell	tár	sa	da	lom	ként	funk	ci	o	nál,	tu laj don kép pe ni 
tár	sa	da	lom	ként,	az	em	be	ri	vi	szo	nyok	leg	abszt	rak	tabb,	hely	től	és	idő	től	füg	get	len	pár
la	ta	ként.

Ha	el	fo	gad	juk,	hogy	a	tár	sa	da	lom	fo	gal	ma	ki	zár	ja	az	időt,	ak	kor	egy	el	lent	mon	dást	
kell	 ész	re	ven	nünk.	Ezt	 az	 el	lent	mon	dást	 érin	tet	tem	már	ko	ráb	ban	 is,	 a	 té	nyek	 rom	lé
kony	sá	gá	nak	prob	lé	má	já	val	kap	cso	lat	ban,	de	ott	még	nem	vet	tünk	 ró	la	 tu	do	mást.	Ott	
úgy	me	rült	föl,	hogy	egy	részt	tény	ként	szö	gez	tük	le	az	idő	ki	ik	ta	tá	sát	a	mo	dern	tár	sa	da
lom	tu	do	mány	ok	ból,	más	részt	még	is	el	fo	gad	tuk,	hogy	a	tár	sa	dal	mak	ál	lan	dó	an	vál	toz
nak,	 ami	 a	 ró	luk	 szó	ló	 adat	sze	rű	 is	me	re	te	in	ket	 fo	lya	ma	to	san	 le	ér	té	ke	li.	A	 vál	to	zá	sok	
per	sze	meg	ha	tá	ro	zott	 irány	ba	 fut	nak:	 a	 szo	ci	o	ló	gi	ai	 dis	kur	zus	ban	 az	 evo	lú	ció	 fon	tos	
ren	de	ző	elv	nek	szá	mít,	amely	nek	vi	szont	az	 idő	a	 leg	fon	to	sabb	moz	za	na	ta.	A	ma gyar, 
ke leteu ró pai (sőt	 itt	 to	váb	bi	 fi	no	mí	tá	sok	 is	 lé	tez	nek:	ke	leteu	ró	pai,	ke	letkö	zépeu	ró
pai,	kö	zépke	leteu	ró	pai),	ame ri kai jel	zők	vég	ered	mény	ben	egyegy	fej	lő	dé	si	stá	di	u	mot	
fe	jez	nek	ki,	az	evo	lú	ci	ós	ská	la	fok	be	osz	tá	sa	it.	Ugya	nak	kor,	ha	meg	néz	zük	a	szo	ci	o	ló	gi
ai	 ké	zi	köny	ve	ket,	 nem	 ta	lál	juk	meg	 ben	nük	 a	 fej lett és a ke vés bé fej lett tár	sa	dal	mak	
kö	zöt	ti	exp	li	cit	kü	lönb	ség	te	vést.	Nem	tar	tal	maz	zák	az	egyen	lőt	len	ség	vagy	a	mo	bi	li	tás	
va	la	mi	lyen	 abszt	rakt	 mér	tékegy	ség	ét,	 amellyel	 mér	he	tő	ek	 vol	ná	nak	 a	 fej	lő	dés	be	li	
kü	lönb	sé	gek,	 s	 ezek	 alap	ján	 biz	to	san	meg	fo	gal	maz	ha	tó	 len	ne	 pél	dá	ul	 az,	 hogy	 adott	
fej	lő	dé	si	fok	hoz	a	mo	bi	li	tás	nak	vagy	az	egyen	lőt	len	ség	nek	mi	lyen	mér	té	ke	ren	del	he	tő,	
az	adott	ál	la	po	tok	nak	mi	lyen	struk	tu	rá	lis	jel	leg	ze	tes	sé	gei	van	nak.	Rö	vi	den:	nem	ta	lál	juk	
meg	a	ké	zi	köny	vek	ben	azt	az	el	lent	mon	dást,	amely	az	evo	lú	ció	fo	gal	má	nak	hasz	ná	la	tá
ból	egyéb	ként	adód	nék.

A	ma	gya	rá	zat	egy	sze	rű.	A	tár	sa	da	lom	fo	gal	ma	idealitás,	ha	son	ló	an	lett	meg	al	kot	va,	
mint	az	ide	á	lis	gá	zé;	idő	től	és	hely	től	füg	get	len	abszt	rakt	struk	tú	ra,	ezért	a	szo	ci	o	ló	gia	
szó	hasz	ná	la	tá	ban	 a	 ke	vés	bé	 fej	lett	 tár	sa	da	lom	 tö	ké	let	len	sé	get	 je	lent,	 olyan	 dol	got,	
amely	még	nem	fe	lel	meg	a	fo	gal	má	nak,	még	nem	tár	sa	da	lom	a	szó	va	ló	di	ér	tel	mé	ben,	
előtársadalom.	Olyan	gye	re	kes	sakk	já	ték	hoz	ha	son	lít	ha	tó	ak	a	ke	vés	bé	fej	lett	 tár	sa	dal
mak	struk	tú	rái,	ahol	a	já	té	ko	sok	a	lé	pé	sek	nél	a	sza	bá	lyo	kon	kí	vül	fi	gye	lem	mel	van	nak	
a	fi	gu	rák	nagy	sá	gá	ra,	szí	nük	re,	el	ren	de	zett	sé	gük	esz	té	ti	kai	ér	té	ke	i	re,	a	táb	la	nagy	sá	gá	ra,	
ar	ra,	hogy	ko	ráb	ban	kik	ját	szot	tak	raj	ta	és	még	sok	más,	az	adott	sakkkész	let	tel	kap	cso
la	tos	egye	di	sa	já	tos	ság	ra.	Egy	ilyen	já	ték	nem	fe	lel	meg	a	sakk	fo	gal	má	nak,	a	ké	zi	köny
vek	 nem	 is	 fog	lal	koz	nak	 az	 ef	fé	lék	 is	mer	te	té	sé	vel,	 ugya	nak	kor	meg	en	ged	he	tő,	 hogy	
elősakként	ér	tel	mez	zük,	s	feltegyük,	a	já	té	ko	sok	előbbutóbb	az	„ide	á	lis”	já	ték	nak	meg
fe	le	lő	en	jár	nak	majd	el.	A	játsz	ma	le	írá	sa	egye	di	le	írást	igé	nyel,	a	bá	buk	al	kot	ta	struk
tú	ra	meg	ra	ga	dá	sa	csak	úgy	le	het	sé	ges,	ha	te	kin	tet	tel	va	gyunk	azok	ra	a	sa	já	tos	prob	lé
mák	ra,	ame	lye	ket	a	já	té	ko	sok	fi	gye	lem	be	vet	tek.	Ez	vi	szont	nem	a	sakk	szak	ér	tők	dol	ga	
és	kom	pe	ten	ci	á	ja.

A	szo	ci	o	ló	gu	sok	egy	ré	sze	az	előb	bi	pél	dá	hoz	ha	son	ló	egye	di	le	írást	al	kal	maz	a	ke	let
eu	ró	pai	 előtársadalmak,	 mégnemtársadalmak	 meg	ér	té	sé	ben.	 Te	vé	keny	sé	gük	 le	író,	
prob	lé	ma	föl	tá	ró,	mi	vel	 tár	gyu	kat	 ati	pi	kus	nak	 te	kin	tik,	 ame	lyet	 nem	 le	het	mo	del	lez	ni,	
pa	ra	dig	má	ban	ér	tel	mez	ni.	Szo	ci	o	ló	gi	ai	 jel	le	gű	ku	ta	tást	vé	gez	nek,	mi	vel	a	ku	ta	tott	 tár
gyon	 mind	un	ta	lan	 át	csil	lan	 a	 mo	dell	tár	sa	da	lom,	 de	 en	nek	 mű	kö	dé	si	 sza	bá	lya	it	 nem	
le	het	sé	ges	meg	ra	gad	ni,	mi	vel	szám	ta	lan	ki	egé	szí	tő	sza	bály,	tör	té	nel	mi	ok,	a	já	té	ko	sok	
kü	lön	al	kui	szí	ne	zik.	Az	egye	di	le	írá	sok	szint	je	nem	vá	laszt	ha	tó	el	az	ál	ta	lá	nos	tól,	mint	
ahogy	az	előb	bi	pél	dánk	elősakk	játsz	má	ja	is	csak	a	fi	gu	rák	szí	né	re,	esz	té	ti	kai	el	ren	de
zett	sé	gé	re,	a	táb	la	nagy	sá	gá	ra	stb.	vo	nat	ko	zó	kü	lö	nös	sza	bá	lyok	és	a	va	ló	di	sakk	sza	bá
lyok	együt	tes	fi	gye	lem	be	vé	te	lé	vel	ér	tel	mez	he	tő.
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A	mégnemtársadalmak	 szo	ci	o	ló	gu	sa	i	nak	 egy	 ré	sze	 úgy	 pró	bált	meg	 úr	rá	 len	ni	 a	
prob	lé	mán,	hogy	azt	az	em	be	ri	vi	lá	got,	amely	ben	él	tek,	föl	osz	tot	ták	egy	tra	di	ci	o	ná	lis,	
tár	sa	da	lom	előt	ti	vi	lág	ra	és	egy	olyan	ra,	amely	nek	fo	lya	ma	tai,	em	be	ri	vi	sel	ke	dés	for	mái	
a	mo	dell	tár	sa	da	lom	sza	bá	lyai	sze	rint	meg	ért	he	tők.	Fel	tet	ték,	hogy	egy	meg	ket	tő	ző	dött	
tár	sa	da	lom	mal	van	dol	guk.	Az	ér	tel	me	zés	ben	ez	a	me	ta	fo	ra	na	gyon	sok	gon	dot	okoz	hat,	
mi	vel	va	ló	já	ban	nem	két,	va	la	mi	fé	le	ha	tár	ral	el	vá	lasz	tott	tár	sa	da	lom	da	rab	ról	van	szó,	
ha	nem	két	fé	le	el	mé	le	ti	fel	te	vés	egy	tárgy	ra	tör	té	nő	al	kal	ma	zá	sá	ról.	A	ket	tős	tár	sa	da	lom	
fo	gal	ma	meg	té	vesz	tő,	mi	vel	 egy	 abszt	rakt	 és	 egy	 konk	rét	 tér	be	li	me	ta	fo	rát	 al	kal	maz	
egyi	de	jű	leg.	A	mo	dern	tár	sa	da	lom	nem	a	tra	di	ci	o	ná	lis	mel	lett	van,	hi	szen	az	előb	bi	nek	
nincs	konk	rét	tér	vo	nat	ko	zá	sa.

Ta	lán	a	jel	zett	el	mé	le	ti	két	ér	tel	mű	sé	get	ész	lel	ve	a	mégnemtársadalmak	szo	ci	o	ló	gu
sa	i	nak	egy	cso	port	ja	zá	ró	jel	be	tet	te	vi	lá	ga	egye	di	jel	leg	ze	tes	sé	ge	it,	kü	lön	le	ges	sza	bá	lya
it,	és	úgy	be	szélt	 ró	la,	mint	ha	mo	dell	tár	sa	da	lom	ként	 lé	tez	ne;	ér	tel	mez	ték	struk	tú	rá	ját,	
ré	teg	ző	dé	sét,	egyen	lőt	len	sé	ge	it	azok	men	tén	a	di	men	zi	ók	men	tén,	ame	lye	ket	a	nyu	gat
eu	ró	pai,	ame	ri	kai	szo	ci	o	ló	gu	sok	is	hasz	nál	tak.	Ab	ból	az	elő	fel	te	vés	ből	in	dul	tak	ki,	hogy	
az	evo	lú	ció	előbbutóbb	úgy	is	el	jut	tat	ja	tár	sa	dal	mu	kat	a	mo	dell	tár	sa	da	lom	ál	la	po	tá	ba.

A	 mo	dell	tár	sa	da	lom	 fo	gal	mát	 az	 Egye	sült	 Ál	la	mok	 kö	ze	lí	ti	 meg	 a	 leg	job	ban.	Az	
ame	ri	kai	tár	sa	da	lom	ból	hi	á	nyoz	nak	leg	in	kább	a	konk	rét	idő	be	li	és	tér	be	li	vo	nat	ko	zá	sok,	
mi	vel	a	te	rü	le	ti	ség	el	vé	nek	a	fel	szá	mo	ló	dá	sa	eb	ben	az	or	szág	ban	ment	vég	be	a	leg	ra	di
ká	li	sabb	 for	má	ban,	 itt	 kö	tő	dik	 a	 la	kos	ság	 a	 leg	ke	vés	bé	 egy	 adott	 te	rü	let	hez,	 fa	lu	hoz,	
ut	cá	hoz,	 itt	 cse	rél	he	tők	 fel	 leg	könnyeb	ben	 a	 la	kó	he	lyek,	 amit	 az	–	Eu	ró	pá	hoz	ké	pest	
nagy	–	te	rü	le	ti	mo	bi	li	tás	is	alá	tá	maszt.	Az	Egye	sült	Ál	la	mok	te	ré	ben	va	ló	moz	gás	–	az	
át	köl	tö	zé	sek	a	jobb	elő	me	ne	telt	vagy	ol	csóbb	meg	él	he	tést	ígé	rő	he	lyek	re	–	ha	son	la	tos	
leg	in	kább	a	sakk	hoz,	tud	ni	il	lik	új	kon	fi	gu	rá	ci	ót	te	remt	ve	a	po	zí	ció	erő	sí	té	sét	szol	gál	ja.

Az	Egye	sült	Ál	la	mok	ab	ban	a	te	kin	tet	ben	is	mo	dell	tár	sa	da	lom	nak	szá	mít,	hogy	–	az	
eu	ró	pai	or	szá	gok	kal	össze	ha	son	lít	va	–	nincs	tör	té	nel	me.	Az	em	be	ri	kap	cso	la	tok,	tár	sa
dal	mi	kép	ződ	mé	nyek	itt	van	nak	a	leg	ke	vés	bé	be	le	sző	ve	az	idő	be.	S	ta	lán	itt	a	leg	tel	je
sebb	a	sza	ka	dás	a	nem	ze	dé	kek	kö	zött,	ami	le	he	tet	len	né	te	szi	a	ha	gyo	má	nyok	ge	ne	rá	ci
ó	ról	ge	ne	rá	ci	ó	ra	tör	té	nő	át	örö	kí	té	sét,	va	la	mi	fé	le	idő	be	li	foly	to	nos	ság	meg	te	rem	té	sét.

Ame	ri	ka	na	gyon	sok	fé	le	van,	át	fog	ha	tat	lan	a	vál	to	za	tos	sá	ga,	föld	raj	zi,	tá	ji	ta	golt	sá	ga,	
et	ni	kai	tar	ka	sá	ga,	de	ame	ri	kai	tár	sa	da	lom,	mint	az	em	be	rek	kö	zöt	ti	vi	szo	nyok	tu	do	má
nyos	mo	dell	je,	csak	egy	van.	Alig	ha	vé	let	len,	hogy	e	mo	dell	meg	ha	la	dá	sá	ra	is	itt	tör	tént	
a	leg	ra	di	ká	li	sabb	kí	sér	let.	A	poszt	mo	dern	is	e	vi	lág	szü	löt	te.
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