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* A következő példákat saját kutatói gyakorlatomból vettem. Valószínű, hogy a többi magyar szociológus is 
hasonló saját tapasztalatokról számolhatna be, én azonban nem érzem magam följogosítva arra, hogy a nyugati 
szociológusokkal való együttműködésben általuk szerzett tapasztalatokat értékeljem.

A nem zet kö zi tár sada lom tu do má nyos 
együtt mű kö dés elő nyei

Andorka Rudolf

Szin te sem mivel sem tu dok egyet érte ni ab ból, amit Cse peli György, Ör kény An tal és Kim 
Lane Scheppele ál lít a nyu gati tár sada lomtu dósok nak a ma gyar tár sada lom vizs gála tában 
va ló köz re műkö désé ről írott cik kében. A gyar mato sítás föl ka pott fo ga lom ma napság a 
nem zetkö zi szo ci oló giai iro dalom ban, ami kor azon ban nyu ga ti kol légá inknak a je lenle gi
át alaku lások ku tatá sában foly tatott te vékeny ségét ér tékel jük, nem he lyénva ló e ki feje zés
hasz nála ta.

Ke let-Kö zép-Eu rópá ban a tár sa da lom tu do mány oknak a rend szer vál tás óta nyil vánva ló an 
sok új fajta ne héz ség gel kell szem benéz ni ük. A Ma gyar Tudo má nyos Akadé mia ku ta tó in té-
ze te i ben dol go zó ku ta tók és az egye temi tan árok fi ze té se re ál ér ték ben csök kent. Fi ze tésük 
ki egé szí té sé re azon ban igen sok fé le má sod la gos ke re se ti le he tő ség áll ren del ke zé sük re. 
Kö zü lük né há nyan tud nak csak iga zi tu do má nyos mun ká val (pl. könyv írás sal) szá mot te vő 
több let jö ve de lem hez jut ni. A tár sa da lom tu do mány ok te rén je len tős mér té kű az agy el szí vás. 
Sok tu dós lé pett po li ti kai pá lyá ra, és volt kény te len – leg aláb bis ide ig le ne sen – ott hagy ni a 
tár sa da lom tu do má nyo kat, ami kor ki de rült, hogy a po li ti kus és a tu dós sze re pét le he tet len 
össze han gol ni (Kornai 1992). Ma gya ror szá gon az üz le ti szfé ra ál tal gya ko rolt agy el szí vás 
szám sze rű en sok kal je len tő sebb, mi vel az üz le ti élet ben a fi ze té sek mint egy négy szer ak ko-
rák, mint a tu do má nyos pá lyá kon és a fel ső ok ta tás ban. A ma gyar tár sa da lom tu dó sok kö zül 
né há nyan kül föld re tá voz tak. Ma gya ror szá gon nem csak a fi ze té sek ala cso nyak, ha nem a 
ku ta tá si költ sé gek tá mo ga tá sá ra szánt össze gek is igen cse ké lyek, re ál ér té kük 1991 óta 
csök kent. 1995-ben az OTKA – a tár sa da lom ku ta tás fi nan szí ro zá sá nak leg főbb for rá sa – 
re ál ér ték ben mind össze 40 szá za lé kát kap ta meg az ál la mi költ ség ve tés ből 1991-ben jut ta-
tott összeg nek. A tu dó sok a pub li ká lás te rén is ne héz sé gek kel küsz köd nek, ami a tu do má-
nyos fo lyó irat ok és ki adó vál la la tok anya gi vál sá gá nak a kö vet kez mé nye.

Nem sza bad azon ban meg fe led kez nünk az 1990 óta be kö vet ke zett fon tos po zi tív vál to-
zá sok ról sem: ma már sem mi fé le po li ti kai kény szer nem kor lá toz za a ku ta tá si té mák ki vá-
lasz tá sát, az ered mé nyek ki ér té ke lé sét és az egyes tu do má nyos el mé le tek kö ve té sét. Mind-
eh hez ma nap ság a tár sa da lom tu do mány ok egé szen egye dül ál ló la bo ra tó ri u má ban élünk: a 
tár sa dal mi vál to zá sok rend kí vül gyor sak és mély re ha tó ak, így rend kí vül ér de kes ku ta tá si 
té má kat kí nál nak.

Mi lyen mó don vesz nek részt a kül föl di szo ci o ló gu sok a ma gyar or szá gi át ala ku lá sok 
ku ta tá sá ban, és ho gyan vá lik ez a rész vé tel a ma gyar szo ci o ló gia hasz ná ra?*

A ma gyar ke res ke del mi köz vé le mény-ku ta tó szer ve ze tek ál tal el vég zett, kül föl di pénz-
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ügyi for rá sok ból fi nan szí ro zott ku ta tá sok kö zött több olyan pél dát ta lá lunk, ame lyek ada ta-
it kül föl di szo ci o ló gu sok ele mez ték. Eb be a ka te gó ri á ba tar toz nak az új de mok rá ci ák ba ro-
mé ter-vizs gá la tai (New Democracies Barometer surveys, Rose és Haerpfer 1992, 1993, 
1994) is. A majd nem min den ke let-eu ró pai „új de mok rá ci át” át fo gó el ső adat elem zé sek sok 
ér de kes in for má ci ót szol gál tat tak a pi ac gaz da ság gal kap cso la tos gaz da sá gi ma ga tar tás ra és 
at ti tű dök re, va la mint az elé ge dett ség re, il let ve elé ge det len ség re vo nat ko zó an. E vizs gá la tok 
töb bek kö zött azt tá masz tot ták alá, amit mi, ma gyar szo ci o ló gu sok ko ráb ban is érez tünk, 
hogy ti. a ma gyar tár sa da lom egé szé ben na gyon elé ge det len és rend kí vül pesszi mis ta. A pub-
li kált ada tok és egyéb vizs gá la ti ered mé nyek együt te se alap ján tud tam ki dol goz ni a 
Ma gyar or szá gon – a to ta li tá ri us és autoritárius rend szer hosszú év ti ze dei so rán – el ural ko-
dott anómia és el ide ge ne dés okoz ta mély vál ság ról al ko tott hi po té zi se met (Andorka 1994).

A nyu ga ti szo ci o ló gu sok köz re mű kö dé sé nek egy má sik mód ja az, ami kor a kutatást 
külföldi forrásokból fi nan szí roz zák, a ku ta tást nyu ga ti szo ci o ló gu sok ve ze tik, a ma gyar szo-
ci o ló gu so kat azon ban a vizs gá lat meg ter ve zé sé be és az ered mé nyek ki ér té ke lé sé be egya ránt 
be von ják. Er re ti pi kus pél da az az 1993-ban vég zett vizs gá lat, amely az elit cso por tok nak a 
ke let-eu ró pai át ala ku lás so rán ki ala kult ré teg ző dé sét és el to ló dá sát ele mez te (fő ku ta tók: 
Szelényi Iván és Donald Treiman). E vizs gá lat vég ső elem zé sét és vég ered mé nye it még nem 
pub li kál ták ugyan, még is ál lít hat juk, hogy job ban át lát ja a Ma gya ror szá gon zaj ló elit vál tás 
jel le gét (amely nek so rán a ki cse ré lő dő ben lé vő elit egy je len tős ré sze a rend szer vál tás után 
is ké pes volt meg tar ta ni ki vé te le zett hely ze tét), il let ve az egyéb po li ti kai vál to zá sok ter mé-
sze tét (ilyen pél dá ul az in ga do zó sza va zók nagy szá za lé ka el ső sor ban a sze gé nyebb ré te gek-
ben) (Szelényi et al., 1993; Andorka, Lehman és Spéder 1993).

A har ma dik le he tő ség a kül föl di vizs gá la tok hoz ha son ló ma gyar or szá gi vizs gá la tok 
el vég zé se. En nek egyik pél dá ja a ma gyar ház tar tás pa nel-vizs gá lat, amely sok, a né met 
Sozio-Ökonomisches Panel kér dő íve i ből, il let ve a né met Wohlfahrt-vizs gá lat ból át vett kér-
dést tar tal ma zott. Ezen ada tok alap ján össze ha son lít hat juk a jö ve del mek, a fog lal koz ta tott-
ság, az élet kö rül mé nyek, az at ti tű dök, az anómia stb. te rén Ma gya ror szá gon, a volt Ke let-
Né me tor szág ban és a volt Nyu gat-Né me tor szág ban be kö vet ke zett vál to zá so kat. A ke let né-
met, il let ve ma gyar át ala ku lás kö zöt ti egyik nagy kü lönb ség na gyon jól do ku men tált: míg 
Ke let-Né me tor szág ban az egy fő re ju tó sze mé lyi át lag jö ve de lem nőtt, ad dig Ma gya ror szá-
gon je len tős mér ték ben csök kent. Ugya nak kor a fog lal koz ta tott ság csök ke né se Ke let-Né-
me tor szág ban na gyobb volt, to váb bá úgy tű nik, Ma gya ror szá gon gyor sab ban ha lad elő re a 
tár sa da lom nak a meg vál to zott gaz da sá gi kö rül mé nyek hez va ló in no va tív adap tá ci ó ja 
(Andorka, Headey és Krause 1995).

A nyu ga ti szo ci o ló gu sok ma gyar ada tok elem zé sé be va ló be kap cso ló dá sá nak ne gye dik 
tí pu sa az, ami kor egy sze rű en föl hasz nál ják a ma gyar vizs gá la tok ada ta it. Abramson és 
Inglehart – 39 más or szág tár sa dal mi ada tai mel lett – az 1990–1991-es World Values Survey 
Ma gya ror szág ra vo nat ko zó ada ta it is föl hasz nál ta (Abramson és Inglehart 1995). Bár nem 
mé lyed nek el a ma gyar ered mé nyek rész le tes elem zé sé ben, még is egy igen ér de kes, to váb-
bi ku ta tás ra ér de mes prob lé mát tár nak elénk, ma gyar szo ci o ló gu sok elé: va jon mi az oka 
an nak, hogy a vizs gá lat ba be vont negyven or szág kö zül ép pen a ma gyar tár sa da lom a „leg-
ma te ri a lis tább” avagy a „leg ke vés bé posztmaterialista”?

A ma gyar szo ci o ló gu sok ne mi gen vesz nek részt az em lí tett or szá gok ban zaj ló át me net 
jel le gé re vo nat ko zó el mé le ti vi ták ban. Ez itt és most nem a meg fe le lő hely és al ka lom ezen 
el mé le tek kri ti kai ér té ke lé sé re, ezért csak azt sze ret ném le szö gez ni, hogy az el mé le ti szo ci-
o ló gu sok ér dek lő dé sé nek meg élén kü lé se na gyon ör ven de tes, mi vel al kal mat ad a ma gyar 
szo ci o ló gu sok nak a le het sé ges el mé le ti in terp re tá ci ók szé les ská lá já nak át te kin té sé re, és így 
az ál ta luk leg meg fe le lőbb nek ta lált el mé let ki vá lasz tá sá ra vagy több, kü lön bö ző el mé let 
meg fe le lő ele me i nek kom bi ná lá sá ra. Eköz ben azon ban kí vá na tos len ne, ha ma guk a ma gyar 
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szo ci o ló gu sok is ak tí vab ban ven né nek részt a nem zet kö zi szo ci o ló gi á ban ki ala ku ló ban lé vő 
el mé le ti vi ták ban.

Mi köz ben Cse pe li György, Ör kény Antal és Kim Lane Scheppele nyíl tan és na gyon kri-
ti ku san em lí tik a TEMPUS ke re tei kö zött fo lyó ok ta tás te rén meg va ló su ló együtt mű kö dést, 
sze ret ném ki je len te ni, hogy az a pro jekt, amely ben a Bu da pes ti Köz gaz da ság-tu do má nyi 
Egye tem Szo ci o ló gia Tan szé ke együtt mű kö dött a Bambergi, a Mainzi, il let ve a Groningeni 
Egye tem mel, nem csu pán ok ta tá si prog ra mo kat ho zott lét re, ha nem szak iro dal mat is a ré teg-
ző dés té ma kör ében (An dor ka, Hradil és Peschar 1995) és a csa lád szo ci o ló gia szak te rü le tén 
(Cseh-Szombathy, Clason és Vaskovics, megjelenés előtt). E kö zös eu ró pai ku ta tás anya gi 
for rá sa i nak zö mét a ma gyar di á kok ok ta tá sá ra hasz nál tuk föl. A né met és hol land egye te mek 
di ák ja i nak rész vé te le elő nyös volt a ma gyar di á kok szá má ra, mi vel e sze mé lyes kap cso la tok 
és az együtt mű kö dés ré vén meg tud tak va la mit a nyu ga ti egye te mek „kul tú rá já ról”.

Ezért nem hin ném, hogy bár mi fé le, a „nyu ga ti gyar ma to sí tók” ál tal be hur colt „ví rus” 
ve szé lyez tet né a ma gyar tár sa dal mat. A prob lé ma in kább az, hon nan vegyük a kül föl di szo-
ci o ló gu sok kal va ló együtt mű kö dés ből szár ma zó gaz dag adat for rá sok ál tal kí nált le he tő sé-
gek ki ak ná zá sá hoz szük sé ges időt és ener gi át. Föl kell hagy nunk a ko ráb bi év ti ze dek re 
jel lem ző ké nyel mes ku ta tói élet mó dunk kal, ami kor a ku ta tót so ha sem kri ti zál ták azért, ha 
nem pub li kált, vi szont szi go rú kri ti ka ér het te, ha olyas mit pub li kált, ami a ha tal mi elit nek 
nem tet szett. A rend szer vál tás óta ne künk is szem be kell néz nünk a „pub li kál ni vagy meg-
hal ni” di lem má já val.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött a ma gyar tár sa da lom tu dó sok ku ta tói kar ri er jü ket il le tő en több 
al ter na tív stra té gia kö zül vá laszt hat nak:

1. Dönt het nek úgy, hogy va la mi lyen fix ál lást ke res nek va la me lyik nyu ga ti egye te men. 
Ez a meg ol dás na gyon csá bí tó, mi vel a nyu ga ti or szá gok ban a tár sa da lom tu dó sok jö ve del-
me sok kal ma ga sabb, mint Ma gya ror szá gon. A Ma gya ror szá gon fo lyó ma gas szin tű egye-
te mi kép zés nek kö szön he tő en a ma gyar tár sa da lom tu dó sok a szá mos nyu ga ti fő is ko la vagy 
egye tem va la me lyi kén könnyen ta lál nak va la mi lyen ala cso nyabb vagy kö ze pes be osz tást. 
Te kin tet tel a fej lett or szá gok tu dó sai kö ré ben ta pasz tal ha tó je len tős és egy re nö vek vő mo bi-
li tás ra, e stra té gi á ban nincs sem mi szo kat lan vagy ki vet ni va ló. Akik ezt vá laszt ják, egyál ta-
lán nem „re ne gá tok”. Nyil ván va ló an elő nyös len ne, ha nem ve szí te nék el min den kap cso la-
tu kat a ma gyar szo ci o ló gi á val, pél dá ul ha elő adá so kat tar ta ná nak, részt ven né nek ma gyar-
or szá gi kon fe ren ci á kon vagy pub li kál ná nak.

2. Egy köz tes stra té gia a nyu ga ti mun ka vi szonyt hosszabb ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sok-
kal kom bi nál ja. En nek ki emel ke dő pél dá ja Kornai Já nos, aki min den év ben egy sze mesz tert 
a Harvardon ta nít, a má sik sze mesz ter ben Ma gya ror szá gon vé gez ku ta tó mun kát. Szelényi 
Iván is ha son ló stra té gi át kö vet. Mind ket ten tel jes mér ték ben je len van nak a ma gyar köz-
gaz da ság-tu do mány ban és szo ci o ló gi á ban.

3. A har ma dik le he tő ség az, hogy va la ki Ma gya ror szá gon él, tel jes erő vel részt vesz az 
itt fo lyó ok ta tás ban és ku ta tás ban, küsz kö dik a ma gyar élet min den bo nyo lult hét köz na pi 
prob lé má já val, mi köz ben rö vid ki uta zá sok, kon fe ren ci ák és ku ta tói sze mi ná ri u mok al kal-
má val, to váb bá – utol já ra, de nem utol só sor ban – a nyu ga ti tu dó sok ma gyar or szá gi lá to ga-
tá sai ré vén tu do má nyos kap cso la to kat tart fenn a nyu ga ti kol lé gák kal.

E há rom stra té gia nyil ván va ló an kom bi nál ha tó. A fi a tal tár sa da lom tu dó sok nak a ma gam 
ré szé ről azt aján lom, hogy a böl csész dok to ri fo ko zat ra ké szül ve tölt se nek el egy vagy két 
sze mesz tert egyes nyu ga ti egye te me ken – ame lyek egyál ta lán nem „ja ni csár is ko lák” –, majd 
tér je nek vissza a ma gyar or szá gi tu do má nyos mun ká hoz, és rö vid lá to ga tá sok út ján han gol-
ják össze a kül föl di kap cso la tok ápo lá sát a Ma gya ror szá gon vég zett ok ta tói és ku ta tói mun-
ká val. Én nem ve szem ész re a ma gyar egye te mek nél és ku ta tó in té ze tek nél azt a Cse pe li  
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György, Ör kény Antal és Kim Lane Scheppele ál tal em lí tett, lé nye gük ből fa ka dó kon zer va-
ti viz must és pro vin ci a liz must, amely aka dá lyoz ná e fi a tal tu dó sok ál lás hoz ju tá sát.

Hang sú lyoz ni sze ret ném, hogy mind há rom stra té gia tel je sen tör vé nyes, és egyi ket sem 
kell le be csül nünk. Egyet len rossz stra té gia van vé le mé nyem sze rint, még pe dig az, ha el uta-
sít juk a kül föl di tár sa da lom tu dó sok kal va ló együtt mű kö dést.
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