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Mint Ke let-Eur ópában (az orosz, a ro mán, a cseh, il letve szlo vák kul tú rák te rén) szer zett 
ku ta tá si ta paszta la tok kal ren delke ző ame rikai ant ropo ló gu sok, úgy érez zük, vá laszol nunk 
kell a szó ban for gó ta nulmány ra. A szer zőké hez ha son ló ag go da lom mal fi gyel jük azo kat a 
szo ron ga tó gon do kat, amelyek a volt kele ti tömb or szága i ban folyó tudo má nyos kuta tó mun-
kát megmér gezik: azt, hogy a fi nanszí ro zás, a pub liká lás és a jól fi zető munkák terén – mind 
a szo ci a liz mus ide jén meg szokott nor mák hoz ké pest, mind pe dig egyes nyu ga ti tu dó sok 
hely ze téhez viszo nyít va – nin csenek meg a lehe tő sé gek. Ami a nemzet kö zi fóru mok elér he-
tő sé ge terén egyre romló esélyegyen lő sé get ille ti: a ke let-euró pai tudó sok jogo san aggód nak 
ami att, hogy sa ját ér telme zé se i ket és elem zése i ket nem hal lathat ják kül földön a nyu ga tiak-
kal azo nos mér tékben.

A szer zők azon ban annyi ra ál ta lá nos és abszt rakt szin ten fej tik ki nézeteiket, hogy ér ve ik 
nagy részt nél kü lö zik a meg győ ző erőt. Ahe lyett, hogy ál lí tá sa i kat pél dák kal tá masz ta nák 
alá, som más ál ta lá no sí tá so kat tesz nek, és az „AIDS”, il let ve a „gyar ma to sí tás” hang za tos, 
de pon tat lan (ar ról nem is szól va, hogy íz lés te len) me ta fo rá já val él ve pró bál ják nézeteiket 
iga zol ni. Ha a vizs gá lat tár gyát az ké pe zi, ho gyan kö ze lít sük meg az anya gi tá mo ga tás ban 
ta pasz talt egyen lőt len sé ge ket, ak kor az elem zés cél ra ve ze tőbb utat is vá laszt ha tott vol na, 
kör vo na laz hat ta vol na az egyen lőt len sé gek struk tu rá lis oka it a sa já tos po li ti kai vi szony la tok 
és dön té sek össze füg gés rend sze ré ben. Így vi szont ez a ta nul mány ke se rű meg ve tés sel szól 
azok ról a tu dó sok ról, akik a szer zők nél „ke vés bé ha za i ak”, anél kül, hogy egyet len konk rét 
ku ta tót, pro jek tet vagy mun kát meg ne vez ne.

Szerzői így fogalmazták meg szándékaikat: „…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.” Mind azo nál tal az egész ta nul mány so rán csu pán egy szer utal nak fu tó lag 
egy ke let-eu ró pai or szág ra (Ma gya ror szág ra), s így ke vés fel dol go zan dó ma té ri át bo csá ta nak 
az ol va só ren del ke zé sé re. Biz to san hi ba vol na, ha azt akar nánk ér zé kel tet ni, hogy a tu do mány 
hely ze te a volt ke le ti tömb mind egyik or szá gá ban ugyan olyan, mint Ma gya ror szá gon?

Mi több, az ál ta lá no sí tás mér té ke és az írás hang ne me szá mos el lent mon dás hoz ve ze tett. 
A kö vet ke zők ben rá vi lá gí tunk né hány olyan te rü let re, amely nél úgy érez zük, hogy az ál ta-
lá no sí tás és „a meg döb ben tés szán dé ka” a pon tos ság ro vá sá ra ment, és re mél jük, hogy ez ál-
tal ered mé nye sen tu dunk hoz zá já rul ni azok nak a tu do má nyos kap cso la tok nak és kö rül mé-
nyek nek a meg vi ta tá sá hoz, ame lyek hez mi, va la mint ke le ti és nyu ga ti kol lé gá ink em be ri leg 
és szak ma i lag egya ránt sok kal já rul tunk/já rul tak hoz zá. Bár az aláb bi ész re vé te lek azo kat a 
ta pasz ta la to kat tük rö zik, ame lye ket mint ame ri ka i ak sze rez tünk ame ri kai tu do má nyos és 
tá mo ga tó in téz mé nyek nél (konk ré tan az ant ro po ló gi ai ku ta tás te rén), azért ezek ér vé nye sek 
le het nek más nyu ga ti or szá gok in téz mé nye i re is.

Kinek a társadalomtudományát 
gyarmatosították?

Alaina Lemon és David Altschuler
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1 Az elő re jel zés a „ra ci o ná lis nagy tu do mány” egyik ked velt kri té ri u ma, és kü lö nös nek tű nik, hogy a szer zők 
ezen az ala pon tá mad ják a nyu ga ti ku ta tó kat. Még job ban meg lep ben nün ket az, hogy a szer zők nem em lí tik meg 
azo kat a ku ta tó kat, akik jó val 1989 előtt dol goz tak eb ben a ré gi ó ban, és akik olyan rész le tes ta nul má nyo kat ké szí-
tet tek, ame lyek  le író és jel lem ző ere jét még ma is el is me rik. Mint ant ro po ló gu sok ter mé sze te sen nem oszt juk a 
„nyu ga ti nagy tu do mány” sa já tos sá gá nak te kin tett ki szá mít ha tó ság irán ti ra jon gást.

Kezd jük a nyu ga ti ku ta tók ke let-eu ró pai je len lé té vel. A szer zők le ír ják azt az adat szer zé si 
lá zat, amely az 1989-es tár sa dal mi-po li ti kai át ala ku lá sok után tört ki, az után az ese mény után, 
amely nek elő re jel zé sé re a nyu ga ti ku ta tók nem vol tak ké pe sek (37. ol dal).1  A szer zők ezu tán 
a nyu ga ti tá mo ga tó szer ve ze tek és az anya gi tá mo ga tás te rén tő lük füg gő ku ta tók ér dek lő dé-
sé ben be kö vet ke zett drá mai el to ló dás ról be szél nek. Ezek a meg jegy zé sek több kér dést vet nek 
föl. Pél dá ul azt, hogy mi ért bí rál ják a szer zők a kül föl di ku ta tó kat azért, mert „gyor san vál toz-
tat ják” ku ta tá si té má i kat pél dá ul az et ni kai konf lik tu sok és a pri va ti zá ció te rén, ami kor ők 
ma guk az zal kez dik ta nul má nyu kat, hogy „az állam szo cia lis ta rend sze rek Ke let-Eu ró pa-szer-
te be kö vet ke zett gyors és vá rat lan össze om lá sa lát tán…”? Va jon nem vár ha tó-e, hogy a tár sa-
da lom tu do má nyos ku ta tás cél jai és ér de kei – bár min ala pul ja nak is – a tár sa dal mi és po li ti kai 
szfé rá ban vég be me nő drasz ti kus át ala ku lá so kat kö ve tő en meg vál toz nak? Ha son ló kép pen 
bí rál ják a nyu ga ti tu dó so kat és a be fo lyá suk alatt ál ló kat azért is, mert olyan té mák irán ti 
ér dek lő dést „im por tál nak”, mint pél dá ul a ne mek kér dé se és a mul ti kul tu ra liz mus. Ugya nak-
kor ők ma guk is olyan je len sé gek ről ír nak, 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, 
[…] 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 eleven le írást adott még 1946-ban…” (47. ol dal). 
Úgy vél jük, hogy a „mul ti kul tu ra liz mus” és a ha tal mi szer ke zet egyéb dekonstrukciói össze-
kap cso lód nak az ide gen gyű lö let és a szél ső jobb ol da li ság mi att ér zett őszin te ag go da lom mal. 
Mind ezek az ál lí tá sok még iro ni ku sab bak ká vál nak at tól, hogy a szer zők dol go za tuk vé gén 
ki je len tik, a ke let-eu ró pai tár sa da lom tu do má nyok ban nagy fej lő dés re szá mí ta nak, mi vel nap-
ja in kat ők is a nagy lép té kű „át me net” kor sza ká nak tart ják.

Má so dik ész re vé te lünk a ke le ti és nyu ga ti ku ta tók kap cso la tá ra vo nat ko zik. A szer zők 
úgy áb rá zol ják a nyu ga ti ku ta tót, mint aki ne mi gen vagy egyál ta lán nem be szél ide gen nyel-
ve ket, a he lyi tu do má nyos in téz mé nyek szol gá la tá ba áll, hogy ku ta tó mun kát vé gez hes sen, 
amely nek ered mé nyé vel azu tán vissza tér nyu gat ra anél kül, hogy kö szö ne tet mon da na akár 
ezért a se gít sé gért, akár azért a kul tu rá lis jel le gű tol má cso lá sért, ame lyet a nyel vi for dí tás 
mel lé ka pott (xxx oldal). Azon ban a kül föl di tár sa da lom tu do má nyos ku ta tá so kat tá mo ga tó 
ame ri kai in téz mé nyek szin te mind egyi ke (köz tük az IREX és a Fulbright is) meg kö ve te li 
min de nek előtt a ku ta tá si nyelv is me re tét, sőt gyak ran a ven dég lá tó or szág ban szer zett 
ko ráb bi ta pasz ta la to kat is – Ke let-Eu ró pá ban és má sutt egya ránt. Az egyes tár sa da lom tu do-
má nyi ágak ban el ér he tő tu do má nyos mi nő sí té sek kö ve tel mé nyei kö zött ter mé sze te sen nagy 
a kü lönb ség. Ezek után sze ret nénk föl ten ni a kér dést: va jon mi lyen faj ta tár sa da lom tu do má-
nyos ku ta tás ra, il let ve ku ta tók ra gon dol tak a szer zők? Cse pe li György, Ör kény An tal és Kim 
Lane Scheppele sta tisz ti kai mo del le ket al kal ma zó ku ta tá si el já rá so kat is mer tet nek, ame lyek 
egy faj ta össze ha son lí tó, kvan ti ta tív szo ci o ló gi á ra utal nak; még is csu pán az ant ro po ló gi át 
em lí tik meg konk ré tan (an nak ve szé lyé vel kap cso lat ban, hogy a nem ze te ket „az ant ro po ló-
gi ai vizs gá lat tár gyá vá” ala cso nyí tot ták, ami mel les leg egy Dosz to jevsz kij től vett gon do lat). 
Ez kü lö nös nek tű nik, mi vel a tár sa dal mi és kul tu rá lis ant ro po ló gia mód sze rei (a nyelv tu dás, 
a ven dég lá tó or szág ban va ló hosszú tar tóz ko dás, az in kább ér tel me ző, mint sta tisz ti kai mód-
sze rek re he lye zett hang súly és – re mél he tő leg – a he lyi kü lö nös sé gek irán ti ér zé keny ség) 
nem tar toz nak a szer zők ál tal bí rált dol gok kö zé.

A szer zők kri ti ká ju kat ál ta lá ban a nyu ga ti tár sa da lom tu dó sok ra irá nyít ják, és nem tesz nek 

 
replika62



 replika 63

2 Susan Gal pél dá ul vi tá ba száll az olyan ide o ló gi ák kal, ame lyek sze rint a ma gyar nyelv, il let ve az ál lam szo-
cia lis ta tár sal gá si mód „in di rekt”, szem ben az ame ri kai an gol, il let ve a ka pi ta lis ta nyel ve zet „át lát ha tó sá gá val” 
(Gal 1991: 453).

kü lönb sé get az in dí té ka ik ban, mód sze re ik ben és ha tal muk ban egy más tól je len tő sen el té rő 
fog lal ko zá sok kö zött. Lát szó lag ugya nab ba a ka te gó ri á ba so rol ják a füg get len ku ta tá sok ban 
részt ve vő egye te mek hez tar to zó tár sa da lom tu dó so kat, mint az anya gi ha szon szer zés ér de-
ké ben pub li ká lás sal és sta tisz ti kai in for má ci ók kal fog lal ko zó tár sa sá gok al kal ma zot ta it, 
va la mint a Vi lág bank és más, a kor mány zat vagy ma gán sze mé lyek (pl. a TEMPUS, il let ve 
So ros) fi nan szí ro zta prog ra mok ál tal al kal ma zott szak em be re ket. Ezek kö zül a cso por tok 
kö zül nem mind egyik nek van köz vet len ha tal ma an nak meg íté lé sé ben, hogy ke let-eu ró pai 
kol lé gá ik „ér de me sek-e” a tá mo ga tás ra, és nem mind egyik ma rasz tal ha tó el jog gal, ami ért 
a „pro jekt de mok rá cia” misszi o ná ri us men ta li tá sát kö ve ti. Ami az ada tok föl hasz ná lá sát, 
il let ve a ve lük va ló vissza élést il le ti, egyet ér tünk az zal, hogy a fi nan szí ro zó szer vek nek 
in kább a ku ta tás ke le ti inf rast ruk tú rá já nak ki épí té sé re kell oda fi gyel ni ük, mint a ke le ti ku ta-
tá si se géd erők nek jut ta tott pénz be li tá mo ga tás ra. Ami azon ban a nyu ga ti ku ta tók gya kor la-
tát il le ti, az ő mun ká juk gyak ran az ál tal irá nyít ja rá a fi gyel met kol lé gá ik mun ká já ra (sőt 
mint egy rek lá moz za őket), hogy a bib li og rá fi ák ban név sze rint meg em lí tik őket. Ami kor 
el ol va sunk egy cik ket egy olyan je len tő sebb tu do má nyos fo lyó irat ban, mint például az 
American Eth nolo gist, vagy va la mely ke let-eu ró pai tár sa da lom ról írott tu do má nyos köny-
vet for ga tunk, azon nal sok, a hely be li tu dó sok tól az adott or szág nyel vén írott idé zet re buk-
ka nunk. Az ame ri kai ku ta tók – akár kri ti ku san, akár jó szán dé kú an – ha gyo má nyo san így 
is me rik el kol lé gá ik be fo lyá sát. Az ol va sók az ilyen idé ze te ken ke resz tül nyo mon tud ják 
kö vet ni a ha tá sok és el kö te le zett sé gek lán co la tát (amely eset leg túl ter je del mes ah hoz, hogy 
egyen ként em lít sék meg őket az elő szó ban). Ami kor a tu dó sok úgy ér zik, hogy ada ta i kat 
vagy gon do la ta i kat meg fe le lő (szö veg ben vagy láb jegy zet ben el he lye zett) hi vat ko zá sok 
nél kül hasz nál ják föl, ak kor az ő dol guk, hogy az ügyet nyil vá nos ság ra hoz zák, és a sza bály-
sér tő ket né ven ne vez zék.

Min de nek fö lött azon ban az egye te mi kö rök és a tu dó sok jel lem zé sét és ka te gó ri á it kell 
meg vizs gál nunk, ke le ten és nyu ga ton egya ránt. A szer zők azt ál lít ják, hogy a ke le ti ku ta tók 
„tör té nel mi okok ból fenn ál ló bi zal mat lan ság és gya nak vás foly tán” kép te le nek jól együtt-
mű köd ni (39. ol dal), né hány ol dal lal ké sőbb vi szont ezt ír ják: „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. […] 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” (45. ol dal). Ez az el lent-
mon dás több kér dést vet föl. Ko he rens kö zös sé get al kot tak-e a ke let-eu ró pai ér tel mi sé gi ek, 
vagy e kö zös sé gen be lül vol tak ha tár vo na lak és el kü lö nü lé sek? Va jon nem volt-e e tu dó sok 
né me lyi ke in ten zí vebb be szé lő vi szony ban egy adott kör höz tar to zó kül föl di kol lé gá i val, 
mint sa ját hon fi tár sa i val, akik ben nem bí zott? Va jon ma már nem ér vé nye sek ezek a ha tár-
vo na lak és el kü lö nü lé sek? Nin cse nek ki ha tás sal a kor lá to zott anya gi tá mo ga tás és a tu do-
má nyos po zí ci ók el osz tá sá ra? A szer zők azért em lí tik meg eze ket az el kü lö nü lé se ket, hogy 
bí rál ják a nyu ga ti a kat, akik úgy mond „kö zö nyö sek” irán tuk (ho lott va ló já ban ta lán olyan 
dol go kat is ész re vesz nek ve lük kap cso lat ban, ame lye ket kel le met len nek érez nek meg kér-
dez ni, pon to san azért, mert ők itt ven dé gek), ké sőbb vi szont eze ket az el kü lö nü lé se ket 
in kább mel lő zik az olyan ál ta lá no sí tá sok ked vé ért, ame lyek alá tá maszt ják az ér ve i ket.

Meg hök ken tő pél dá ul az a ki je len tés, hogy „a ke le ti ér tel mi sé gi ek büsz kék is ar ra, hogy 
be szé dük za va ros és ti tok za tos” (43–44. ol dal): er ről sze ret nénk más ke let-eu ró pai ér tel mi-
sé gi ek től is hal la ni.2  A szer zők – az el len té te ket hang sú lyoz va – a nyu ga ti tu do má nyos kö- 
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 rö ket úgy jel lem zik, mint ame lye ket a ra ci o na li zá ció ve zé rel („A ví rus ne ve: ra ci o na li zá-
ció”, 43. oldal). Az a be nyo má sunk, hogy a za va ros ság és ho má lyos ság nyu ga ton ugyan-
ilyen ál ta lá nos je len ség, és hogy a pon tos és „át lát ha tó” írás mód is könnyen meg ta lál ha tó 
ke le ten. Rá adá sul a szer zők a ra ci o na li tást a poszt mo dern ség el ural ko dá sá val te szik egyen-
lő vé – ami va ló já ban szisz te ma ti ku san el len áll a „ra ci o na li tás nak”, aho gyan a ma gu kat 
poszt mo dern ként meg ha tá ro zó tu dó sok is. Amel lett, hogy el lent mon dás ok ba ke ve red nek, 
ily mó don egy ka lap alá vesz nek min den nyu ga ti tár sa da lom tu dóst, mi köz ben fi gyel men 
kí vül hagy ják azt, hogy szá mos nyu ga ti tár sa da lom ku ta tót za var nak az olyan össze ha son lí-
tó sta tisz ti kai ta nul má nyok, ame lyek nem ma gya ráz zák meg a kul tu rá lis sa ját sá go kat.

Át tér ve egy szá munk ra is me rő sebb te rep re: a ké nyel mes nyu ga ti ér tel mi sé gi ről al ko tott, 
túl zot tan ál ta lá no sí tó kép nem vág egy be a hi va tá sos tu dó sok zö mé nek va ló di élet stí lu sá val. 
Az Egye sült Ál la mok ban pél dá ul sok tu dós élet stí lu sa szin te ugyan olyan, ami lyen nek a 
ta nul mány a ke le ti tu dó sok élet stí lu sát áb rá zol ja. Az a ki je len tés, hogy a nyu ga ti ér tel mi sé-
gi ek nek tény le ge sen több sza bad ide je len ne az írás ra, nem áll ja meg a he lyét. Egy részt 
azért nem, mert so kuk nak nincs vég le ges ki ne ve zé se, így „ven dég-” vagy „szer ző dé ses” 
pro fesszor ként rész mun ka idő ben kell ta ní ta ni uk egy szer re több fő is ko lán vagy egye te men. 
Bár fe le lős sé gük ugyan ak ko ra, mint a fő ál lás ban dol go zó pro fesszo ro ké, a ki ne ve zett egye-
te mi tan árok fi ze té sé nek csu pán tö re dé két kap ják, gyak ran egész ség biz to sí tás, il let ve egyéb 
jut ta tá sok nél kül. És mind ezt úgy, hogy köz ben a pub li ká lás te rén is igye kez nek ver seny ben 
ma rad ni. Az ame ri kai tu do má nyos kö rök ben va ló já ban egy re job ban te ret hó dít ez a ten den-
cia. A ki ne ve zett egye te mi ta ná rok nak a ta ní tá son kí vül ad mi niszt ra tív és bi zott sá gi kö te le-
zett sé ge ket is kell vál lal ni uk, fo ga dó órá kat, il let ve kü lön kon zul tá ci ó kat is kell tar ta ni uk. 
Ami ke vés ide jük az írás ra ma rad na, azt rész ben csa lá di ügyek re kell for dí ta ni uk, ha egyál-
ta lán olyan sze ren csé sek, hogy van csa lád juk, mi u tán év ről év re vá ros ról vá ros ra, sőt gyak-
ran egyik part tól a má si kig ván do rol tak, hogy vég le ges ki ne ve zést kap ja nak. Egyes nyu ga-
ti ér tel mi sé gi ek va ló já ban irigy lik azt az ál ta luk sza bad idő ként fel fo gott idő mennyi sé get, 
amit ke le ti kol lé gá ik sze mé lyes is me ret sé ge ik és kap cso la ta ik ápo lá sá ra tud nak for dí ta ni – a 
ke le ti ek kö zül több nek van csa lád ja, il let ve töb ben dol goz hat nak a ba rá ta ik kö ze lé ben! 
Azon nyu ga ti ku ta tók, akik nél a szer zők kül föl di ki kül de té sük so rán azt lát ták, hogy rá érő 
ide jü ket ku ta tás ra tud ják for dí ta ni, a sze ren csés ke ve sek kö zé tar toz nak.

A Ke let-Eu ró pá ban dol go zó ame ri kai ku ta tók, akik kel a fen ti szer zők ta lál koz tak, va ló-
já ban ah hoz az ele nyé sző ki sebb ség hez tar toz nak, amely egyál ta lán ké pes tá mo ga tást sze-
rez ni a ku ta tá sa i hoz; ez az éves je lent ke zők nek csu pán egy tö re dé ke. Az el múlt né hány 
év ben erő sen meg nyir bál ták a Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ban vég zett tár sa da lom tu do má nyi 
ku ta tá sok ál la mi fi nan szí ro zá sát (nem csu pán a nem ame ri kai ku ta tók szá má ra), csak úgy, 
mint az olyan in téz mé nyek nek nyúj tott tá mo ga tá so kat, mint pél dá ul a Sza bad Eu ró pa Rá dió 
(amely nyu ga ti a kat és ke let-eu ró pa i a kat egya ránt nagy szám ban al kal ma zott). Ez a jö vő ben 
csak foly ta tód ni fog. Mi ma gunk azt sze ret nénk tud ni, va jon ho va megy az a „tö mér dek” 
ku ta tá si pénz. Ez zel el len tét ben viszont a nem ál la mi lag fi nan szí ro zott tá mo ga tó in téz mé-
nyek több sé ge, azok, ame lyek re az ant ro po ló gu sok szá mít hat nak (a Wenner-Gren, a 
MacArthur, az SSRC, a Soros-féle), va la mint az ál la mi lag fi nan szí ro zott Fulbright, to vább-
ra is nyit va áll a nem ame ri kai ál lam pol gár ok előtt. Míg az IREX ta lán csök ken tet te a ke let-
eu ró pai ál lam pol gár ok nak nyúj tott fi nan szí ro zást (az ame ri kai ál lam pol gár ok nak nyúj tott 
tá mo ga tás fi nan szí ro zá sá val együtt), más in téz mé nyek to vább ra is szer ve zik a ke let-eu ró pai 
tu dó sok egye sült államokbeli ta nul mány út ja it.

Vé ge ze tül pe dig úgy gon dol juk, hogy a „ke le ti” és „nyu ga ti” tár sa da lom tu do má nyi ku ta-
tást el vá lasz tó ha tár vo nal túl sá go san la za és lyu ka csos ah hoz, hogy el len áll jon a szer zők 
szi go rú és ka te go ri kus fel osz tá sá nak. A ve ze tő „nyu ga ti” tu dó sok kö zül igen so kan „ke let-
eu ró pa i ak”, akik más-más ge ne rá ci ók hoz tar toz nak (a né hai Ernest Gellner, to váb bá  
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3 Be le se kezd tünk azok nak a ke le ti szer zők nek a föl so ro lá sá ba, akik nek a gon dol ko dás mód ja föl be csül he tet len 
ha tást gya ko rolt az ame ri kai tár sa da lom tu do mány ra. Mi ol vas suk a ke le ti ek mun ká it – for dí tás ban és ere de ti ben 
egya ránt. Hogy csu pán né há nyat em lít sünk azok kö zül a for dí tás ban meg je lent ve ze tő írók kö zül, akik a ten ge ren 
túl ról (el né zést a ha son la tért) „meg fer tőz ték” a gon dol ko dá sun kat: Mihail Bahtyin, Vaclav Havel, Luk ács György. 
A föl so rolt szer ző kön túl né há nyan kö zü lünk job ban is me rik és idé zik a ke le ti pró zát és köl té sze tet (Kon rád Györ-
gyöt, Czesław Miłoszt, Mandelstamot, Bohumil Hrabalt), mint a sa ját an gol iro dal mun kat. A mű vé sze tek te rén, ha 
csak a szín há zat vesszük, a Nyu gat Konsztantyin Sztanyiszlavszkij, Jerzy Grotowski ta ní tá sa it kö vet te… – itt 
azon ban be kell fe jez nünk.

Bronisław Malinowski, Ladislav Holy, Frantisek Svejkovsky, Roman Jakobson, Susan Gal, 
Svetlana Boym, Heller Ágnes, Zbigniew Brzezinski, Zygmunt Bauman – hogy csak né há-
nyat em lít sünk). Kö zü lük so kan ke le ti egye te me ken ta nul tak, azu tán sok nyu ga ti tu dóst 
ta ní tot tak nyu ga ton, akik kö zül né há nyan is ko lát te rem tet tek (Malinowski pél dá ul a brit 
tár sa dal mi ant ro po ló gi át, Jakobson pe dig a Harvard nyel vé sze ti is ko lá ját hoz ta lét re). A 
na gyobb ame ri kai és brit egye te me ken be töl tött ál lá sok, il let ve a tu do má nyos saj tó je len tő-
sebb lap ja i ban va ló pub li ká lás mel lett ben ne van nak azok ban az ösz tön díj bi zott sá gok ban is, 
ame lyek a Ke let-Eu ró pá ban és azon túl vég zett ku ta tá sok ra szánt tá mo ga tá so kat oda íté lik. 
Mi köz ben sok nyu ga ton élő ke let-eu ró pai tu dós meg sza kí tot ta kap cso la ta it ke le ti kol lé gá i-
val, so kan má sok ezt nem tet ték meg, sőt a to váb bi ak ban is szo ros kap cso la to kat tar tot tak 
fenn ma gán sze mé lyek kel és in téz mé nyek kel egya ránt.

Ugya nezt tá maszt ja alá a ku ta tó in téz mé nyek és tá mo ga tó szer vek nem egy ér tel mű nem-
ze ti iden ti tá sa is. Pél dá ul „ke le ti nek” te kin ten dő-e vagy „nyu ga ti nak” So ros György, a volt 
ke le ti tömb ben fo lyó tu do má nyos ku ta tá sok fi nan szí ro zá sá nak egyik leg na gyobb szpon zo-
ra? Az ál ta la lét re ho zott ala pít vá nyok „ke le ti ek” vagy „nyu ga ti ak”? A Kö zép-eu ró pai Egye-
tem „ke le ti” vagy „nyu ga ti”? (Meg je gyez zük, hogy a nyu ga ti di á kok ma gas tan dí jat fi zet-
nek, míg a ke le ti ek tá mo ga tást kap nak vagy egé szen tan díj men te sek.)3 

Vé ge ze tül: azért vá la szol tunk ilyen hossza san, mert hisszük, hogy a Cse pe li György, 
Ör kény An tal és Kim Lane Scheppele ta nul má nyá ban fel ve tett kér dé sek kö zül több sür ge tő 
prob lé mát je lent mind a ke le ti, mind a nyu ga ti ku ta tók szá má ra. Né hány ilyen té mát 
mé lyeb ben kívántunk be mu tat ni az ál tal, hogy kér dé se ket ve tünk fel, és meg ha tá roz zuk azo-
kat a te rü le te ket, ame lyek re – megint csak az ame ri kai ant ro po ló gus szem szö gé ből néz ve 
– a túl zott ál ta lá no sí tás és a pon tat lan ság jel lem ző. Nem sze ret nénk azon ban el uta sí ta ni a 
szer zők bí rá la tát, nem sze ret nénk vé get vet ni en nek a pár be széd nek. Csu pán azt sze ret nénk 
ér zé kel tet ni, hogy ez a té ma ala po sabb elem zést és kri ti kát igé nyel, ahogy azt a Romsics 
Ig nác ál tal nem rég pub li kált könyv is mer te tés is pél dáz ta (Romsics 1995; lásd még Tucker 
1995). Úgy érez zük, hogy a bí rá lók nak a nyu ga ti ak mun ká ját an nak lé nye ge és mély sé ge 
alap ján kell meg ítél ni ük, nem pe dig an nak a be nyo más nak az alap ján, hogy mi nem 
va gyunk elég gé „hely be li ek”.
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