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Cse pe li György és szer zőtár sai ta nulmá nyát ve gyes ér zel mek kel fo gadtam. Bár a ha sonló 
dol go za tok ra írott vá laszok ál talá ban az zal a ki je len tés sel kez dődnek, hogy „nagy öröm mel 
ol vas tam e ta nul mányt”, én ez úttal lehe tet len nek érzem e szab vá nyos for mu la alkal ma zá sát; 
hogy egy kis sé mor bid ha sonlat tal él jek: olyan len ne, mint ha be valla nám, hogy öröm mel 
ol vas tam egy ha lottkém je lenté sét.

Ha az összes ke let-eu rópai or szág ban vizs gál juk a tár sada lom tu do mány ok hely ze tét, 
ak kor ta lán túl zás len ne a szer zők di agnó zi sát egy ha lottkém je lenté sé hez ha sonlí ta ni. A 
szlo vá ki ai hely ze tet il lető en azon ban nem is tű nik olyan kép telen nek ez az össze hason lítás. 
E me ta fora hasz ná lata kor nem a szlo vák szo ci o ló gia „in tézmé nyi (holt) tes t(ü le t)ére” gon-
do lok, hi szen meg vannak a ku tató és ok ta tá si in tézmé nyek, van egy szak fo lyó irat, sőt a 
szak mai szö vet ség is élet ben ma radt, a ku tatók több sége pe dig szor galma san gyűj ti és dol-
goz za fel az ada tokat. Ha azon ban a szo cio ló gi ai élet in di ká to rá nak nem a pusz ta tes ti lé te-
zést (amely, ahogy a szer zők ír ják, ta lán csak „pusz ta héj”), ha nem a köl csönös kom muni-
ká ció és ref lexi vi tás műkö dé sét tekin tem, akkor a szlo vák szo ci oló gi ai közös ség, úgy tű nik, 
kö zel áll ha lál tu sá já hoz.

Szlo vá ki á val kap cso lat ban el ké pesz tett a szer zők pre ci zi tá sa, az, ahogy a tár sa da lom tu-
do mány ok (konk ré tan a szo ci o ló gia) hely ze tét elem zik: mint ha az elem zés so rán ki mon dot-
tan a szlo vák szo ci o ló gi át tar tot ták vol na szem előtt. Itt meg is áll hat nék, és be ér het ném 
annyi val, hogy gra tu lá lok a szer zők szo ci o ló gi ai kép ze lő e re jé hez: ez a dol go zat fi gye lem re 
mél tó és is me rős elem zé sét ad ja a tár sa da lom tu do mány ok bo nyo lult ke let-eu ró pai fel tét ele-
i nek; le he tő vé te szi, hogy meg fi gyel jük a tá gabb in téz mé nyi ke re tek kö zött mű velt szo ci o-
ló gia egyes szak mai ne héz sé ge it; föl fed több, a mi hely ze tünk ben egy idő ben je lent ke ző 
té nye zőt, és rá vi lá gít azok egy mást köl csö nö sen erő sí tő ha tá sá ra stb. Nyil ván ké nyel me sebb 
és biz ton sá go sabb (no ha két ség te le nül tisz tes ség te len) len ne, ha nem azon meg győ ző dé sem 
alap ján vizs gál nám a dol got, mely sze rint a szlo vák szo ci o ló gia je len le gi ál la po ta alá tá-
maszt ja a Cse pe li György és szer ző tár sai ál tal le vont vég kö vet kez te té sek pla u zi bi li tá sát. 
Nem va gyok biz tos ben ne, hogy ké pes va gyok ar ra, amit e szer zők bá mu la to san meg ol dot-
tak, va gyis hogy fe lül emel ked jem a szo li da ri tá si el kö te le zett sé ge ken, és hogy meg szeg jem 
a vi lág tár sa da lom tu do má nyá ba va ló si ke res be il lesz ke dé sünk hall ga tó la gos já ték sza bá lya it. 
Mi vel ne mi gen tu dom ki sza kí ta ni ma gam ab ból a cso port ból, amely nek ál la po ta és jó zan-
sá ga ké pe zi a vi ta tár gyát, mi vel túl sá go san kö zel ről lá tom a dol go kat, za var ba jö vök, ha 
be le né zek az elém tar tott „tü kör be”, és in kor rekt nek, hely te len nek tar tom az elem zést. Nem 
csu pán a sze gény ség nyil vá nos (nem zet kö zi) be is me ré sét (amit ha gyo má nyo san ma gunk ba 
foj tot tunk), il let ve a me rev sé get tar tom hely te len nek; jo gos ag gá lya im van nak ami att is, hogy 
a rend sze rint „nem zet kö zi együtt mű kö dés” név vel il le tett pro jek tek ben ját szott alá ren delt és 
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1 Eb ben a té má ban Ján Sopóci ír ta az el ső ta nul mányt 1993 ele jén. Sopóci vi ta in dí tó nak szán ta dol go za tát, 
amely több, a szo ci o ló gi ai ku ta tás hely ze tét meg kér dő je le ző pon tot tar tal ma zott. A leg főbb kri ti ka ar ra az űr re irá-
nyult, amely a mar xis ta–le ni nis ta ide o ló gi ai, il let ve el mé le ti ke re tek föl bom lá sa, va la mint a kom mu ni ká ció hi á nya 
mi att ala kult ki. A Sociologicky zápisník (Szo ci o ló gi ai Nap ló, a Szo ci o ló gi ai In té zet és a Szlo vák Szo ci o ló gi ai 
Egye sü let ál tal ki adott köz löny) szer kesz tő je el küld te a ta nul mányt tíz el is mert szlo vák szo ci o ló gus nak az zal a 
ké rés sel, hogy ír ják meg ész re vé te le i ket. Csu pán egyi kük vá la szolt (Roško 1993). No ha a köz löny ben mind két 
dol go za tot le kö zöl ték, és el küld ték a Szlo vák Szo ci o ló gi ai Egye sü let min den tag já nak, to váb bá az összes ku ta tó és 
ok ta tó in téz mény nek, sen ki nem ér zett kész te tést ar ra, hogy re a gál jon a vi ta in dí tó ra vagy a köl csö nös el szi ge telt-
sé günk re vo nat ko zó kri ti ká ra. Sopóci 1995 ta va szán több kol lé gá já val együtt work shopot ren de zett „A szlo vák 
szo ci o ló gia el mé le ti sok szí nű sé ge” cím mel. Több csat la ko zó ta nul mány ké sőbb meg je lent a Sociologicky 
zápisníkban (Szo ci o ló gi ai Nap ló, 2. szám) és a So ci o ló gia cí mű fo lyó irat ban (4. szám). Bár a work shopnak ala pos 
hír ve rést csi nál tak, az elő adá sok nak a szer ve ző kön kí vül nem volt más kö zön sé ge.

alan tas sze re pünk kö nyör te len föl fe dé sé vel eset leg nem jó té kony, ha nem ép pen rom bo ló 
ha tá so kat érünk el, még hoz zá nem csu pán a sa ját ön be csü lé sün ket és mél tó sá gun kat il le tő-
en, ha nem – ami még fon to sabb – a ha zai in téz mé nyek (anya gi tá mo ga tást nyúj tó szer vek, 
tu do má nyos mi nő sí tő bi zott sá gok és mi nisz té ri u mok) ál ta li meg íté lé sün ket il le tő en is.

A Csepeli György és szerzőtársai által írott tanulmány lehetséges következményeinek e 
komor értelmezésére erősen rányomják bélyegüket saját hazai tapasztalataim. Talán nem 
érdektelen, ha megpróbálom elmagyarázni, miért feltételezem, hogy Szlo vá kiában nem 
láthat napvilágot egy ilyen mélyreható és következetes elemzés.

Mind azon té nye zők, me lyek ről azt ál lít ják, hogy hoz zá já rul tak a ke let-eu ró pai tár sa da-
lom tu do mány okon el ha tal ma so dott „szer zett im mun hi á nyos tünetegyütteshez”, úgy tű nik, 
Szlo vá ki á ban is „mű köd nek”. A szlo vák szo ci o ló gi á nak azon ban egyéb sa já tos sá gai is van-
nak. A szer zők meg ál la pít ják, hogy a ke let-eu ró pai tu dós tár sa da lom szét ta golt ál la pot ban 
van („a gya nak vás és bi zal mat lan ság tör té nel mi örök sé ge foly tán”, il let ve mi vel tag jai „ar ra 
van nak kár hoz tat va, hogy egy más sal ver seng je nek … dí ja kért”). A szlo vák szo ci o ló gi á nak 
mind emel lett még az zal a kró ni kus je len ség gel is szem be kell néz nie, hogy a ha zai tu dó sok 
nem is me rik egy más mun ká ját, és nincs meg a kri ti kai vissza csa to lás. Mint már utal tam rá, 
a szlo vák szo ci o ló gu sok kö zött az a né zet ural ko dik, hogy meg szűn tünk in tel lek tu á lis 
kö zös ség ként lé tez ni. Az új ra élesz tés re – pon to sab ban egy, a vál to zá sok ról, il let ve a szak-
mánk je len le gi hely ze té ről szó ló vi ta be in dí tá sá ra – irá nyu ló kí sér le tek ku dar cot val lot tak.1

No ha a mi szo ci o ló gi ánk prob lé má já val fog lal ko zók nem tö re ked tek tel jes szám ve tés re, 
még is hasz nos össze vet ni az ő szem pont ja i kat a Cse pe li György és tár sai ál tal hang sú lyo-
zot tak kal. Elő ször is: kri ti ká juk nem a tu do má nyos mun ka anya gi fel tét ele i nek rom lá sát 
vet te cél ba (a nyil ván va ló sze gény ség a nyil vá nos meg vi ta tás hoz egy részt ér dek te len, más-
részt ké nyel met len té ma). Sok kal élet sze rűbb prob lé má nak tű nik az, „ho gyan bir kóz tak meg 
szo ci o ló gu sa ink az zal az új hely zet tel, amely ben sza ba don meg vá laszt ha tók azok az el mé-
le ti pers pek tí vák, ame lyek re – te kin tet tel a szlo vák szo ci o ló gia még mind ig par la gon he ve-
rő föld jé re – mun ká juk hoz szük sé gük van” (Sopóci 1993). Sopóci, ami kor asze rint osz tá-
lyoz za a szlo vák szo ci o ló gu so kat, hogy „mi lyen el is mert el mé le ti meg kö ze lí té se ket tud nak 
je len leg al kal maz ni a ku ta tá sa ik ban”, föl is me ri, hogy azok van nak a leg töb ben, „akik fő ként 
az zal tűn nek ki, hogy nincs sem mi fé le tu da tos el mé le ti pers pek tí vá juk, il let ve az zal a nyil-
ván va ló ér zé sük kel, hogy meg van nak enél kül is”. Sze rin te egye sek nél össze függ egy más sal 
az el mé le ti ke re tek irán ti meg ve tés és a nem zet kö zi ku ta tá si pro jek tek ben va ló rész vé tel: 
„Nyu ga ti kol lé gá ink ma nap ság pon to san eze ket a szo ci o ló gu so kat ér té ke lik rend kí vül nagy-
ra – saj nos fő ként mint ol csó la bo ra tó ri u mi se géd erőt, amely haj lan dó el vé gez ni a szo ci o ló-
gi ai se géd mun kát. Kü lö nös, de a mi kö rül mé nye ink kö zött a nem zet kö zi ku ta tá sok ban va ló 
rész vé telt még eb ben a for má ban is nagy becs ben tart ják” (Sopóci 1993).
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2 Roško itt a Cse pe li György és szer ző tár sai ál tal „A ke let-eu ró pai ér tel mi sé gi ek ha gyo má nyos kül de té se” cím 
alatt vizs gált prob lé má val fog lal ko zik. Roško azon ban Cse pe li től és szer ző tár sa i tól el té rő en, akik úgy vé lik, hogy 
a tu dó sok kö ré nek ki me rü lé sét és a klasszi kus ér tel mi sé gi sze rep meg vál to zá sát a po li ti ká ban va ló rész vé tel okoz-
ta, az zal fog lal ko zik, mi kép pen to la kod ha tott be az el fo gult ság a szo ci o ló gi ai elem zés lé nye gé be, és ho gyan fejt-
het te ki fragmentáló ha tá sát a szo ci o ló gi ai kö zös ség re. Fi gye lem re mél tó, hogy Roško – aki a szak mai kom mu ni-
ká ció meg erő sí té sé nek szük sé ges sé gét tart ja szem előtt – üd vöz li az ér tel mi sé gi ek kény sze rű vissza té ré sét a po li-
ti ka bi ro dal má ból. Szlo vá ki á ban szin te ugya núgy ment vég be ez a vissza té rés, mint Ma gya ror szá gon, csak – az 
el té rő vá lasz tá si pe ri ó du sok mi att – két év vel ko ráb ban.

3 An nak da cá ra, hogy sok kol lé ga hosszú időn át részt vett nem zet kö zi ku ta tá si prog ra mok ban, szak fo lyó ira-
tunk szer kesz tő jé nek még mind ig vár nia kell a va la me lyik szlo vák szo ci o ló gus és nyu ga ti szer ző tár sa ál tal írt el ső 
ta nul mány ra. Ez ar ra utal, hogy „a szlo vák szo ci o ló gi á nak a nem zet kö zi szo ci o ló gi á ba va ló be épü lé se” in kább 
ta lán csak nyel vi for du lat, sem mint „a dol gok va ló di ál lá sá nak” jel lem zé se.

4 Nemrég fölkeresett egy kolléganő, aki azért jött, hogy meggyőződjék arról, nem sértődöm-e meg, ha olyan 
kutatási témát választ, amely közel áll ahhoz, amin én dolgozom. Ez a személyes tapasztalat arra vall, hogy a 
szociológia széttagolódását és a tématerületek monopolizációját már nem tartjuk kóros vonásnak, hanem kezdjük 
normának tekinteni.

A kri ti ka egy má sik ága (Roško 1993; Köverová 1995) a po li ti kai és a szak mai sze rep 
kö zöt ti konf lik tu sok prob lé má já ra össz pon to sít. Roško sze rint „[a] szlo vák szo ci o ló gu sok 
kö ré ben ta pasz tal ha tó köl csö nös el ide ge ne dés nem az (el té rő) el mé le ti pers pek tí vák ból és 
nem ma gá nak a szo ci o ló gi ai mun ká nak az el té rő fel fo gá sá ból ered, ha nem a po li ti kai né zet-
kü lönb sé gek ből. Kü lön bö ző po li ti kai pár tok tag ja i ként kép te le nek va gyunk ar ra, hogy meg-
ad juk egy más nak a tisz te le tet, ezért szak em be rek ként is sem mi be vesszük egy mást.”2 
Štefánia Köverová a szo ci o ló gus elit és a tu dós tár sa da lom töb bi ré sze kö zöt ti kom mu ni ká-
ci ós prob lé mát a szak mai és po li ti kai ér de mek ke ve ré sé nek (konk ré tan: 1989 előtt el len ál lás 
a szo ci a lis ta rend szer rel szem ben, azu tán pe dig po li ti kai ak ti vi tás) kö vet kez mé nye ként 
tárgy al ja (Köverová 1995). Sőt, en nél to vább is megy, és azt ál lít ja, hogy az az el zár kó zás 
a kom mu ni ká ció elől, amely a nem zet kö zi kap cso la ta ik alap ján jól is mert kol lé gák kö ré ben 
egy ér tel mű en ta pasz tal ha tó, nagy va ló szí nű ség gel ab ból az igye ke zet ből fa kad, hogy meg-
véd jék „sa ját arany for rá sa i kat a kon ku rens arany ásók tól”. Azok a cél zá sok, ame lye ket 
Köverová tesz a nyu ga ti kap cso la tok ra és anya gi for rá sok ra vo nat ko zó in for má ci ók fél té-
keny őr zé sét il le tő en, a (ke let–nyu ga ti) együtt mű kö dés elő nye i be ve tett ál ta lá nos hi tet fe je-
zik ki. Ez a hit a kom mu ni ká ció hi á nyá nak for rá sa s egy szer smind ered mé nye is. Ezt a hi tet 
az a nyil ván va ló tö rek vés él te ti és kon zer vál ja, hogy a nem zet kö zi együtt mű kö dés ben szer-
zett po zi tív és ne ga tív ta pasz ta la to kat egya ránt el tit kol juk. A hall ga tás ma ural ko dó kö rül-
mé nyei kö zött – ahol még az eny he ki zsák má nyo lást is tit kol ni il lik – az ilyen alá ren delt sé-
get és ala cso nyabb ren dű sé get meg ta pasz talt tu dó sok ar ra a sors ra „ítél tet tek”, hogy ta pasz-
ta la ta i kat a nyu ga ti ku ta tók kal va ló egyen ran gú sá guk bi zo nyí tá sá nak sze mé lyes ku dar ca-
ként és/vagy sa ját szak mai te he tet len sé gük ként ér tel mez zék.

A szlo vák szo ci o ló gus kö zös ség szét ta golt sá gá nak nyil vá nos ma gya rá za ta azon ban 
in kább a nem zet kö zi együtt mű kö dés idő igé nyes vol tá ra mu tat rá, és nem a bel ső ver sen gés-
re, va la mint a szo li da ri tás hi á nyá ra. Az olyan fi gyel mez te té sek re, hogy a nyílt vi tá ra al kal-
mas te ret (aho gyan a szo ci o ló gi ai egye sü le tet, il let ve az egye te met is) a pusz tu lás ve szé lye 
fe nye ge ti, gyak ran op ti mis ta re ak ci ók ér kez nek; a kri ti ku sok nak azt ta ná csol ják, hogy a 
ha zai szo ci o ló gi ai vi ták irán ti csök ke nő ér dek lő dést te kint sék a szo ci o ló gi ai esz me cse re 
nem zet kö zi te ré be va ló si ke res be tö rés és be il lesz ke dés ter mé sze tes ve le já ró já nak.3

A szlo vák szo ci o ló gu sok kö zöt ti kom mu ni ká ció meg szű né sé nek egy má sik té nye ző je a 
ha zai ku ta tá si prog ra mok erő tel jes te ma ti kus szó ró dá sa. Kis túl zás sal azt mond hat juk, hogy 
mind egyik szlo vák szo ci o ló gus nak (vagy né hány tag ból ál ló ku ta tó cso port nak) meg van a 
ma ga egyé ni szo ci o ló gi ai ku ta tá si te rü le te, il let ve a szo ci o ló gi án be lü li sa ját szak te rü le te.4
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Eb ben a hely zet ben éssze rű nek tű nik az a gon do lat, hogy amennyi ben a tu dós fel ada ta 
az, hogy meg véd je sa ját szo ci o ló gi ai szak te rü let ét (amely le het pl. az if jú ság szo ci o ló gia 
vagy a tár sa dal mi ré teg ző dés), úgy a szak em be rek kény te le nek vissza csa to lást ke res ni sa ját 
tu do má nyos mun ká juk ra a ha zai szo ci o ló gus tár sa dal mon be lül, de a nem zet kö zi kö zös ség 
ke re tei kö zött. Más fe lől a szlo vák szo ci o ló gia túlszakosodása és te ma ti kus szét for gá cso ló-
dá sa két ség te le nül a nyu ga ti ku ta tá si pro jek tek ben va ló rész vé te li le he tő sé gek ered mé nye. 
A szlo vák szo ci o ló gi ai pro duk tu mok cél pi a cá nak ma hall ga tó la go san a nyu ga ti kol lé gák 
el vá rá sa it te kint jük, és nem a ha zai ér tel mi sé gi kö zös ség igé nye i nek pró bá lunk meg fe lel ni.

A tu do má nyos in téz mé nyek me rev sé ge?

Cse pe li György és szer ző tár sai ta nul má nyá nak az a ré sze, amely a ha zai in téz mé nyek 
me rev sé gé vel fog lal ko zik (ami a te het sé ges fi a tal tu dó sok el vesz té sé hez ve zet), ke vés bé 
mér he tő össze a szlo vá ki ai hely zet tel. Na gyon pró zai oka van an nak, hogy a fi a tal tu dó sok 
cse kély ér dek lő dést ta nú sí ta nak a böl csész dok to ri fo ko zat el nye ré sé re ki írt éves pá lyá za to-
kon va ló rész vé tel iránt: a föl aján lott ösz tön díj nem ele gen dő meg él he té si költ sé ge ik fe de-
zé sé re. Ez a kö rül mény azon ban kí vül esik a „ri deg és go nosz” aka dé mi ku sok ha tás kö rén, 
s az egész köz szol gá la ti szek tor ra ki ter je dő bér sza bá lyo zá si rend szer rel függ össze, amely-
nek cél ja az inf lá ció ve szé lyé nek csök ken té se. A Szlo vák Tu do má nyos Ösz tön díj ta nács 
1991 óta töl ti be a füg get len ku ta tá sok fi nan szí ro zói sze re pét. A szer ve zet nek nyúj tott ál la mi 
költ ség ve té si tá mo ga tás azon ban egy re csök ken, ezért a tá mo ga tot tak nyu ga ti ku ta tá si prog-
ra mok ban va ló rész vé tel és tá mo ga tás nél kül rend sze rint nem tud nák tel je sí te ni ku ta tá si 
ter vü ket. (Így van ez a ter mé szet tu do mány ok és a böl csé szet tu do mány ok te rén egya ránt.) A 
ha zai szer vek ál tal ado má nyo zott ösz tön dí jak sem mi kép pen sem elegendőek az uta zá si költ-
sé gek, a fel sze re lés stb. fe de zé sé re.

Ez a pénz ügyi hely zet egy új faj ta fej lő dést in dí tott el. Az utób bi öt év ben a nem zet kö zi 
együtt mű kö dés ben va ló rész vé tel (pon to sab ban a kül föl di anya gi tá mo ga tás meg szer zé sé-
nek ké pes sé ge) fon tos kri té ri um má vált az ösz tön díj ra pá lyá zók és a ku ta tó in téz mé nyek 
szak mai meg íté lé sé ben. En nek a kri té ri um nak nem csu pán az a sze re pe, hogy a ha zai tu dó-
so kat mun ká juk mi nő sé gé nek ja ví tá sá ra ösz tö nöz ze, ha nem az is, hogy csök kent se a ha zai 
fi nan szí ro zás ra ne he ze dő nyo mást. A szak mai rá ter mett ség meg íté lé sé ben má ra már fon tos 
szem pont lett az a ké pes ség, hogy egy tu dós meg tud ja-e sze rez ni a kül föl di part ne rek től a 
ki uta zás hoz vagy a te re pen vég zett ku ta tás hoz szük sé ges anya gi tá mo ga tást. A ha zai tá mo-
ga tó for rá sok ki apa dá sá val, il let ve an nak hall ga tó la gos el is me ré sé vel, hogy most a tu do-
má nyok tech ni kai bá zi sá nak pusz ta új ra ter me lé se a leg ége tőbb fel adat, a tu do má nyos 
rá ter mett ség kri té ri u mai szem mel lát ha tó an meg sze lí dül tek. A nem zet kö zi együtt mű kö dés-
ben el ért ered mé nye ket ezért nem csu pán a pub li ká ci ók mennyi sé gé ben és a rá juk tör té nő 
hi vat ko zá sok mu ta tó szá má ban mé rik és íté lik meg, ha nem ab ban is, hogy mennyi re ké pe-
sek a tár sa da lom tu dó sok ma guk fe dez ni a költ sé ge i ket, il let ve mennyi re je les ked nek 
ab ban, hogy mun ka hely ük szá má ra tech ni kai esz kö zö ket, szoft ve re ket stb. sze rez ze nek 
meg (ame lyek bi zony sok szor in kom pa tí bi li sek).

Ilyen ked ve zőt len hely zet ben még a nyu ga ti „gyar ma to sí tók” ál tal nyúj tott leg ap róbb 
hoz zá já ru lá sok is je len tős se gít ség nek szá mí ta nak. E te kin tet ben a meg vál tó nyu ga ti gyar-
ma to sí tás kész sé ges és ön ként tör té nő el fo ga dá sá ról be szél he tünk. A tech ni kai já ték sze rek 
és az uta zás le he tő sé ge – ami Szlo vá ki á ban még ko ránt sem ma gá tól ér te tő dő – olyan egy-
sze rű és őszin te örö met vált ki, hogy nem he lyes a nem zet kö zi együtt mű kö dés ered mé nye-
i nek ál ta lá nos el is me ré sé ről be szél ni. In kább a tu do má nyos ered mény mi ben lét ének ér tel-
me zé sé ben be kö vet ke zett vál to zás ról kell be szél nünk.
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5 Lásd pél dá ul Julius Handžáriknak a Szlo vák Írók Egye sü le té nek ve ze tő fo lyó ira tá ban meg je lent ta nul má nyát, 
amely ben a „Szlo vá kia – 1994-es vá lasz tá sok – Okok – Ered mé nyek – Ki lá tá sok” cím mel meg ren de zett szo ci o ló-
gi ai és po li ti ka tu do má nyi kon fe ren ci á val kap cso la tos be nyo má sa it ad ja köz re (Handžárik 1994). E ta nul mány nak 
már a fő cím ében is („Za va ros fe cse gés – rész ben idi o tiz mus ból, de fő leg kül föl di pén zért”) a kül föl di együtt mű-
kö dés sel kap cso la tos ré gi gya nak vás sű rű sö dik össze. Nem csu pán azt bi zony gat ja, hogy a szlo vák át ala ku lás 
kri ti kai elem zé se a ku ta tá sok kül föl di fi nan szí ro zá sá nak köz vet len kö vet kez mé nye, de zá ró meg jegy zé se i ben 
egye ne sen azt ta ná csol ja az Ok ta tá si és Tu do má nyos Mi nisz té ri um nak, hogy „két szer is gon dol ja meg”, ki nek ad 
en ge délyt a szlo vák egye te me ken és a Tu do má nyos Aka dé mi án vég zen dő mun ká ra.

Bár ilyen tu dó sok el bo csá tá sá ra tett kí sér le tek ről nincs tu do má sunk, 1995-ben az Ok ta tá si és Tu do má nyos 
Mi nisz té ri um úgy dön tött, hogy az új ku ta tá si prog ra mok fi nan szí ro zá sát ké sőbb re ha laszt ja, mond ván, előbb „meg 
kell is mer ked nie ve lük”. Hi á ba nyer ték el a Szlo vák Ösz tön díj ta nács tá mo ga tá sát, e ku ta tá si pro jek tek nek még 
mind ig vár ni uk kell a vég ső dön tés re. A szlo vák kor mány ülé sén (csak 1995. szep tem ber 26-án) ter jesz tet ték elő 
őket, hogy ott mond ják ki az „al kal mas sá guk ra” vo nat ko zó íté le tet. A kor mány a prog ra mot is mer te tő anya got nem 
ta lál ta tel jes nek, és vissza ad ta to váb bi tö ké le te sí tés re.

A ha zai tu do má nyos vi ták ban és a szo ci o ló gi ai ref le xi vi tás nö ve lé sé ben ta pasz talt leg-
fon to sabb gát ló té nye ző ket a tár sa da lom tu do mány au to nó mi á já nak meg sér té sé re irá nyu ló, 
egy re erő sö dő kül ső kí sér le tek ké pe zik. Más szó val, a szlo vák szo ci o ló gia pro duk tu ma it 
gyak ran vi tat ják ál lam fér fi ak és a ke gye i ket ke re ső új ság írók. A (Cse pe li György és szer-
ző tár sai ál tal elem zett) nem zet kö zi össze ha son lí tó pro jek tek ál tal föl tárt té nyek nek már a 
pusz ta be mu ta tá sa is he ves kri ti kai re ak ci ó kat vált ki a je len le gi ha tal mi elit ből. A po li ti kai 
kri ti ka zö mé ben az át ala ku lá si fo lya mat össze ha son lí tó elem zé sé re irá nyul, il let ve az olyan 
ada tok ér tel me zé sé re, ame lyek bi zo nyos vissza ma ra dott sá got és meg ké sett át me ne tet tük-
röz nek Szlo vá ki á ban. Az ilyen ku ta tá si prog ra mo kat – csak úgy, mint a ben nük részt ve vő 
szlo vák szo ci o ló gu so kat – szen ve dé lye sen kár hoz tat ják „a mi fi a tal Szlo vák Köz tár sa sá-
gunk jó hír ne vé nek meg sér té sé ért”. Nem rit ka, hogy a szo ci o ló gi ai ku ta tá sok nak a je len le-
gi kor mány zó elit hez kö zel ál ló fo lyó irat ok ban meg je le nő kri ti ká ja a Szlo vá ki á ra néz ve 
ká ros nak mi nő sí tett tu dó sok kal szem be ni el já rá sok ra és in téz ke dé sek re va ló fel hí vá so kat 
tar tal maz.5 Egyes nyu ga ti or szá gok ban ta lán nem kel te né nek nagy fi gyel met az ilyen fel-
hí vá sok. A szlo vák tu dós tár sa da lom nak azon ban (más volt szo ci a lis ta or szá gok tu dós kö-
zös sé ge i hez ha son ló an) öt ven éves ta pasz ta la ta van a po li ti kai tisz to ga tá sok ter mé sze té ről, 
ame lyek gyak ran szak mai, tu do má nyos kri ti ka ké pé ben je len tek meg. Ez a tör té nel mi 
ta pasz ta lat egy részt azt a fé lel met táp lál ja, hogy a tu do má nyos ér vek kel vissza él nek, más-
részt csök ken ti a haj lan dó sá got ar ra, hogy ha son ló kri ti kai ész re vé te le ket tegyünk, il let ve 
hogy az össze ha son lí tó mo del lek he lyes sé gét meg vi tas suk. Más fe lől az ilyen kri ti kát a 
nem zet kö zi szo ci o ló gus tár sa da lom több sé ge az ide gen gyű lö let és az el szi ge te lő dés egy 
olyan meg nyil vá nu lá sa ként fog hat ja föl, ame lyet azu tán a szak mai al kal mat lan ság lep le zé-
sé re hasz nált ál cá nak le het te kin te ni.

Biz tos va gyok ben ne, hogy ha Szlo vá ki á ban egy, a Cse pe li György és szer ző tár sai ál tal 
írott cikk hez ha son lót akar ná nak meg je len tet ni, ak kor a szer ző ket az zal gya nú sí ta nák meg, 
hogy szo ro san kö tőd nek a na ci o na lis ta po li ti kai pár tok hoz. Nyel ve ze tük ben azon nal föl fe-
dez nék a na ci o na lis ta, ide gen gyű lö lő alap ál lás könnyen meg fejt he tő, vi lá gos je le it. A szlo-
vák szó hasz ná lat ban ugya nis az olyan sza vak, mint „ja ni csár” vagy „re ne gát”, a köz meg-
ve tés leg éle sebb ki fe je zé sei kö zé tar toz nak; csak olyan szó no kok hasz nál ják őket, akik „a 
mi fi a tal Szlo vá ki ánk” el len sé ge i nek föl ku ta tá sát te kin tik kül de té sük nek. A „ja ni csár” szót 
– po li ti kai mel lék zön gé je mi att – a tu do má nyos szö ve gek ben még ár tat lan me ta fo ra ként 
sem tű rik meg.
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6 Je len leg alig több mint öt ven olyan szo ci o ló gus van, aki to vább ra is ak tí van dol go zik a szo ci o ló gi ai szak fo-
lyó irat nak. 1964 óta azon ban – ami kor a Comenius Egye te men új ból be ve zet ték a szo ci o ló gia ok ta tá sát – több mint 
hat száz di ák vé gez te el a szo ci o ló gia sza kot. Eh hez a szám hoz hoz zá kell ad nunk an nak az egyéb tár sa da lom tu do-
má nyi sza ko kon vég zett több tu cat dip lo más nak a szá mát, akik a hat va nas és het ve nes évek ben szo ci o ló gus sá 
ké pez ték át ma gu kat. A fi a tal, te het sé ges tu dó sok be áram lá sá val ugya naz a prob lé ma, amit ál ta lá nos ság ban Cse pe-
li György és szer ző tár sai is le ír tak. Ná lunk azon ban az idő sebb tu dó sok nem te kin te nek gya nak vás sal ar ra a né hány 
fi a tal kol lé gá ra, akik nyu ga ti or szá gok ban ré sze sül het tek posztgraduális kép zés ben. El len ke ző leg: a tu do má nyos 
in téz mé nyek ép pen hogy tisz te let tel és re mény ked ve te kin te nek rá juk, és igye kez nek meg nyer ni őket az egye te mi 
vagy tu do má nyos mun ka szá má ra. De saj nos csak a há tu kat lát hat ják, mi vel ők a ma gán pi a ci mun ka he lyek vagy 
ala pít vá nyok fe lé me ne tel nek, ahol nincs ide jük el mé le ti hit val lás ok ki ala kí tá sá ra.

7 Ez a kol lek tív meg győ ző dés rész ben azok ra a ta pasz ta la tok ra épül, ame lye ket a szlo vák szo ci o ló gu sok a nyu-
ga ti ku ta tók kal kap cso lat ban sze rez tek, akik nek az a szo ká suk, hogy a cseh ku ta tó in té ze tek hez for dul nak, és őket 
ké rik meg a mind két köz tár sa ság ra vo nat ko zó vizs gá la tok el vég zé sé re. A szlo vák szo ci o ló gu sok nak azon hi e del-
mé re, mi sze rint a töb bi poszt kom mu nis ta or szág tár sa da lom tu dó sai sok kal na gyobb hasz not húz nak a ke let–nyu-
ga ti együtt mű kö dés ből, jel lem ző egyik kol lé gám meg jegy zé se, aki, mi u tán el ol vas ta Csepeliék ta nul má nyát, így 
szólt: „Alig tu dom el hin ni, hogy a szer zők ma gya rok. Azt hi szem, ők sok kal job ban csi nál ták! Sok kal si ke re sebb-
nek kell len ni ük a nyu ga ti for rá sok ból va ló pénz szer zés ben!”

Az ön bi za lom hoz va ló jog

Hogy meg vi lá gít sam az el mé le ti mun ka hely ze tét a szlo vák szo ci o ló gi á ban, vissza té rek a 
Sopóci ál tal hasz nált „par la gon he ve rő föld” me ta fo rá hoz (Sopóci 1993). Ez a me ta fo ra, 
va la mint az, aho gyan hang sú lyoz za, mennyi re fon tos, hogy a szlo vák szo ci o ló gia más faj ta 
(nem mar xis ta) el mé le ti meg kö ze lí té se ket ve gyen át és al kal maz zon, el len tét ben áll Cse-
pe li György és szer ző tár sai azon ál lí tá sa i val, mi sze rint a ke let-eu ró pai tár sa da lom tu do-
mány ok nak az az egye dül ál ló ku ta tói ap pa rá tu sa, amely a nyu ga ti gyar ma to sí tás előtt 
lé tez he tett, most össze om lik. A szlo vák szo ci o ló gus tár sa da lom egya ránt tu da tá ban van a 
sa ját,6 il let ve a szlo vák tár sa da lom ki csiny sé gé nek. A „ki csiny ség” tá vol ról sem a né pes ség 
pusz ta szá mok ban ki fe je zett mé re tét je len ti, in kább a nem ze ti ér tel mi ség rá ter mett sé gé be 
és kre a ti vi tá sá ba ve tett hit és bi za lom mér té két jel zi. A „ki csiny ség” el fo ga dá sát tör té nel mi 
ta pasz ta la tok táp lál ják, il let ve az az örök lött szem lé let, mely sze rint egy ilyen kis tár sa da-
lom csak úgy vál toz hat és mo der ni zá lód hat, ha kül ső min tá kat vesz át, és pe dig nem csu pán 
a gaz da ság és a tech ni ka, ha nem a kul tú ra te rén is. Ez az in tel lek tu á lis tra dí ció tet te a szlo-
vák ér tel mi sé get egy fe lől nyi tot tab bá, ru gal ma sab bá, fo gé konnyá a kül föl di esz mék re, 
más fe lől vi szont et től vált bi zony ta la nab bá a füg get len gon dol ko dás hoz va ló jo gát il le tő en. 
A sa ját kul tu rá lis ha gyo má nya ink ala po sabb meg is me ré sé re va ló fel hí vá so kat a leg jobb 
eset ben is a ro man ti ku sok ha tá sa ként ér tel me zik. Ez az in tel lek tu á lis tra dí ció je len tős mér-
ték ben hoz zá já rul ah hoz, hogy ennyi re kész sé ge sen és ön ként fo gad juk el a szlo vák tár sa-
da lom tu do mány nyu ga ti gyar ma to sí tá sát.

Ke let-eu ró pai kom mu ni ká ció

Na gyon he lyes lem, hogy Cse pe li György és szer ző tár sai meg pró bál nak rá mu tat ni a ke let-
eu ró pai tu dós tár sa da lom szét ta golt sá gá nak ne ga tív ha tá sa i ra. Ne kem azon ban úgy tű nik, 
hogy az ún. ha gyo má nyos bi zal mat lan sá got és a nyel vi aka dá lyo kat el ső sor ban az anya gi 
nyo mo rú ság kon zer vál ja. Ez a nyo mo rú ság táp lál ja azt az új faj ta bi zal mat lan sá got is, 
amely ah hoz a szi lárd meg győ ző dé sünk höz kö tő dik, hogy egy más sal ver sen günk a nyu ga-
ti fi nan szí ro zá sért.7

Bár a kö zép-eu ró pai együtt mű kö dés fel élesz té sé nek po zi tív ha tá sa it is el tu dom kép zel ni, 
nem va gyok na gyon op ti mis ta. Elő ször is: egy szé le sebb ko ope rá ci ó ban meg va ló sí tan dó 
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pro jekt nem tű nik re á lis nak, ha nem kap tá mo ga tást egy har ma dik részt ve vő től, va gyis egy 
nyu ga ti fi nan szí ro zó szerv től. Má sod szor: túl sá go san nagy ra tö rő nek tű nik a gon do lat, hogy 
az az ér tel mi sé gi kö zös ség, amely je len leg a pusz ta fenn ma ra dá sért küzd, ké pes vol na el len-
áll ni an nak az ál ta lá no sabb szo ci o ló gi ai ten den ci á nak, amely az egy sze rű ada tok és az elem-
zés fe lé, va gyis a fe lé a szó sze rint ér tel me zett „fény ké pe ző tu do mány” fe lé ori en tá ló dik, 
amely re pél dá ul Raymond Boudon is föl hív ta a fi gyel met (Boudon 1993). Boudon meg mu-
tat ta, hogy azok nak a prob lé mák nak egy je len tős ré sze, ame lyek kel a tár sa da lom tu do má-
nyok nak a poszt kom mu nis ta or szá gok ban szem be kell néz ni ük, a szo ci o ló gia tár sa dal mi 
hely ze té ben be kö vet ke zett ál ta lá nos el to ló dás sal van össze füg gés ben. A Cse pe li György és 
szer ző tár sai ál tal le írt ho má lyos ja vas la tok a kul tu rá lis szfé ra in téz mé nyi vál to zá sa it il le tő en 
(pri va ti zá ció, a tu do má nyos aka dé mi ák mo no pó li u má nak föl szá mo lá sa) nem jo go sí ta nak 
fel nagy re mé nyek re a te kin tet ben, hogy hely ze tünk ben lé nye ge sebb vál to zá sok is tör tén-
het nek. Még ha ha zai pénz ben ren de sen meg fi zet né nek is ben nün ket, még eb ben a va ló szí-
nűt len eset ben is azok len né nek a „szo ci o ló gi ai ter me lés” leg főbb fo gyasz tói, aki ket az 
„ada tok”, va gyis a „nagy tu do mány” pro duk tu mai ér de kel nek; a szo ci o ló gi ai pro duk tu mok 
ha zai pi a cá nak „lát ha tat lan ke ze” pe dig az adat gyűj tő sze re pé be tes sé kel ben nün ket. A szlo-
vák gya kor lat, amely ből hi ány zik a kol lé gák szö ve ge i nek el ol va sá sa és meg vi ta tá sa irán ti 
köl csö nös ér dek lő dés, nem ad ala po kat a szo ci o ló gi ai pro duk tu mok (és pe dig ta lán nem a 
„nagy tu do mány” ké pé re for mált pro duk tu mok) egy faj ta al ter na tív (in tel lek tu á lis) pi a cá nak 
meg te rem té sé hez. Cse pe li Györ gyöt és szer ző tár sa it még is kö szö net il le ti pro vo ka tív dol go-
za tu kért. Kez dek va la mi hal vány kis re ményt érez ni, hogy egy szer ta lán majd ké pe sek 
le szünk egy ilyen pi a cot lét re hoz ni Kö zép-Eur ópa tá ga sabb vi dé ke in. Úgy tű nik, az el ső 
lé pést már meg tet tük.

Boross An na for dí tá sa

Hi vat ko zott iro da lom
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