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Na gyon há lá sak va gyunk azért a ko moly vi tá ért, amelyet imp resszio nis ta ta nulmá nyunk kal 
ki vál tot tunk. Szo ci o ló gu sok és más tár sa da lom tu dó sok szé les cso port ja re a gált a fel hí vás ra, 
hogy gondol juk át kri tiku san a „ke leti” és „nyu gati” tár sa da lom tu do mány vi szonyát. Nem 
csu pán az itt kö zölt ta nul má nyok ban re a gál tak, ha nem a dol go zat meg írá sa óta el telt egy év 
alatt le foly ta tott na gyon sok be szél ge tés ben is. Amit a ke let–nyuga ti vi szonyban ta pasztal
ha tó ve szé lyes és ká ros ten den ci ák hal ma za ként jel le mez tünk, még nem kő be vé sett igaz
ság; re méljük, hogy a vi ta nyo mán ki bonta ko zó fej lemé nyek se gí te nek meg akadá lyoz ni a 
leg ked ve zőt le nebb ten den ci ák jö vő be ni foly ta tó dá sát. Cik künk nagy len dü let tel, szán dé ko
san pro vo ka tív tó nus ban író dott, ab ban a re mény ben, hogy föl szít juk ve le a vi ta láng ját. 
Ezek ből a cik kek ből azt szűr het jük le, hogy min den okunk meg van a re mény re.

1. Mi nő ség és ál ta lá nos ság

Elő ször is na gyon örü lünk az e ta nul má nyok ban meg nyil vá nu ló vé le mé nyek sok szí nű sé gé
nek. Egyet ér tünk az zal, hogy a tár sa da lom el mé le ti szak em be rek, ant ro po ló gu sok, gaz da
ság szo ci o ló gu sok, il let ve a ré gi ó ban szé les ská lán sza ko so dott tár sa da lom tu dó sok – azok is, 
akik ere de ti leg eb ből a ré gi ó ból szár maz nak (és itt ma rad tak, il let ve el men tek), va la mint 
azok is, akik a ré gi ón kí vül ről jöt tek, de hosszú ide je itt dol goz nak – alap ve tő fon tos sá gú és 
em lí tés re ér de mes dol go kat hoz tak lét re. Az e ré gi ó ról író je len tős tár sa da lom tu dó sok ál ta
lunk össze ál lí tott lis tá ja nagy mér ték ben egy be vág a kom men tá to ra ink ál tal föl so rol tak kal. 
Va ló já ban a ré gi ó ból és a ré gi ó ról ké szült mun kák mi nő sé ge és szé les ská lá ja kész te tett 
ben nün ket ar ra, hogy el ső ként bo csát koz zunk eb be a vi tá ba. Ag gód tunk ami att, hogy a tár
sa da lom tu do má nyos ku ta tás rom ló fel tét elei már azt a mun kát kez dik ve szély be sodorni, 
ame lyet mind annyi an meg óv ni és foly tat ni sze ret nénk, és ami att is ag gód tunk, hogy a „tran
zi to ló gia” egy re nö vek vő te rü le te más té má kat és más ak tu á lis ku ta tá so kat is el áraszt.

Bű nös nek érez zük ma gun kat azok ban az Alaina Lemon és David Altschuler ál tal föl ho zott 
vá dak ban, mi sze rint ta nul má nyunk ban el ső sor ban a ma gyar or szá gi szo ci o ló gi á ra és po li to ló
gi á ra össz pon to sí tot tunk (bár örül tünk, ami kor Zuzana Kusá el fo gad ta a ki hí vást, hogy át gon
dol ja, va jon ér vé nye seke ezek a meg fi gye lé sek Szlo vá ki á ra is). A szo ci o ló gia és a po li to ló gia 
szak te rü le te Ma gya ror szá gon azon ban kü lö nö sen al kal mas an nak szem lél te té sé re, hogy mi 
tá gabb ér te lem ben gon dol ko dunk: an nak da cá ra, hogy sok ma gyar tár sa da lom tu dós szel le mi 
tel je sít mé nye – az el mé le ti, il let ve gya kor la ti mun ka te rén egya ránt – vi lág szín vo na lú, még
sem kap tak vi lág szín vo na lú mi nő sí tést, il let ve anya gi és er köl csi el is me rést. E tu dó sok csak 
ak kor kez de nek ilyen szin tű el is me rés ben ré sze sül ni, ha már ki ván do rol tak nyu gat ra, vagy ha 
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nyu ga ti in téz mé nyek kel és szer ző tár sak kal lép tek szö vet ség re, és eb ben a mi nő ség ben kezd tek 
el pub li kál ni. Igen va ló szí nű, hogy a ré gió más or szá ga i nak más vi lág szín vo na lú tu dó sa it is 
ha son ló kép pen mel lő zik. Len gyel György igen jól rá vi lá gít er re Leo pold La jos és Er dei 
Fe renc gaz da ság szo ci o ló gi á já ról írott is mer te tő jé ben.* Len gyel György ok fej té sé ből vi lá go san 
ki tű nik, hogy lé nyeg be vá gó, ere de ti és ál ta lá nos ér vé nyű gon do la tok kal gaz da gí tot ták ko ruk 
leg fon to sabb tár sa da lom el mé le ti vi tá it. Ki hal lott azon ban ró luk Ma gyar or szág ha tá ra in túl, 
vagy ki ol vas ta őket? Szűcs Je nőt vagy Bibó Ist vánt ta lán va la mi vel job ban is me rik, mi vel az 
ő mű ve i ket le for dí tot ták an gol ra; az vi szont, hogy Jászi Osz kárt a ma gyar szak em be rek kö re
in kí vül mi ért nem is me rik el to vább ra sem, rej tély ma rad.

El gon dol koz ta tó te hát, mek ko ra ha tá sa van a mű vek ré gi ón kí vü li fo gad ta tá sá ra an nak, 
hogy a szer zők hon nan ír nak, füg get le nül az írá sa ik szín vo na lá tól. Mi ért ne ve zik az ilyen 
tel je sít mé nye ket nyúj tó tu dó so kat ma gyar po li ti ka el mé le ti szak em be rek nek, ma gyar tár sa
da lom tör té né szek nek vagy ma gyar gaz da ság szo ci o ló gu sok nak, an nak da cá ra, hogy mun ká
juk sok kal át fo góbb és egy ál ta lá nos el mé let meg al ko tá sá ra irá nyul? Ugya nez tör té nik 
azok kal a ke le ten élő mai szer zők kel is, akik leg alább ak ko ra for má tu mú ak, mint a ha son ló 
té mák ról író nyu ga ti ak. A kér dés, ame lyet fel sze ret tünk vol na ten ni, így hang zik: ha ugyan
ilyen szel le mi ér zé keny sé gű tu dó sok ír ná nak Ang li á ból, Fran ci a or szág ból, Né me tor szág ból 
vagy az Egye sült Ál la mok ból, va jon őket ál ta lá nos ér dek lő dés re szá mot tar tó szak em be rek
nek tar ta náke vagy csu pán „re gi o ná lis je len tő sé gű ek nek”?

Itt nem csak „Ke let”Eu ró pá ról van szó, ha nem a szel le mi vi lág ban ki ala kult cent ru mok ról 
és pe ri fé ri ák ról is. Szó van a nyelv po li ti ká já ról: sok szak te rü le ten a tu do má nyos nyelv az 
an gol, de „fut még” a né met, ta lán a fran cia és az olasz is. Más nyel ve ken írott mun kák na gyon 
ke ve set nyom nak a lat ban, még ak kor is, ha le for dít ják őket. (Pró bál juk csak meg egy je len
tő sebb nyu ga ti egye tem ki adó ját rá bír ni egy olyan szer ző le for dí tott mű vé nek a ki adá sá ra, aki 
még nem szá mít sztár nak va la me lyik el is mert nyel vi kö zös ség ben!) Itt is az el is me rés és a 
mi nő sí tés po li ti ká já ról van szó: egyegy tu do má nyos mun kát vég ző tes tü let szel le mi tel je sít
mé nyé ért el ső sor ban a nagy anya gi tá mo ga tást nyúj tó in téz mé nyek nyu ga ti ve ze tő it mi nő sí tik, 
mi vel a több társ szer ző ál tal meg je len te tett ta nul má nyo kon az ő ne vük sze re pel el ső ként. 
(Nem szá mít, hogy szer ző tár sa ik ne ve eset leg azért nem sze re pel het az el ső he lyen, mert nincs 
meg a meg fe le lő ál lam pol gár sá guk.) A do log egy szer smind az ál ta lá nos és a spe ci fi kus po li
ti ká já ról is szól, ar ról, hogy ha pél dá ul va la ki az ame ri kai kong resszus ról ír, azt tel jes ko moly
ság gal fog ják föl ál ta lá nos el mé let nek, míg ha va la ki a ma gyar par la ment ről ír va la mi ha son
lót, ak kor azt eset ta nul mány nak te kin tik. Szól a do log a szak ér te lem po li ti ká já ról is, ar ról, 
hogy pél dá ul egy ame ri kai ho gyan vál hat el is mert Ma gyar or szágszak ér tő vé még Ma gya ror
szá gon is, mi köz ben egy ma gyar nak sok kal ke mé nyeb ben meg kell dol goz nia azért, hogy az 
Egye sült Ál la mok szak ér tő je ként az Egye sült Ál la mok ban el is mer jék. Az ál ta lunk tár gyalt 
mun kák zö me – és ez pél da ként sze re pel Andorka, il let ve Lemon és Altschuler ta nul má nyá ban 
is – azo kat a ma gya ro kat (il let ve len gye le ket vagy ro má no kat) eme li ki, akik Ma gya ror szá gon 
(il let ve Len gye lor szá gon vagy Ro má ni án) kí vül pró bál ják meg sze rez ni a Ma gyar or szág 
(il let ve Len gyel or szág vagy Ro má nia) szak ér tői mi nő sí tést! Még sú lyo sabb prob lé má val 
ke rül nek szem be azok, akik ar ra tar ta nak igényt, hogy va la mi lyen ál ta lá nos té ma kör szak ér tő
i nek te kint sék őket („el mé let al ko tók nak”).

Ál ta lá nos nak te kint he tőe a tu dós kö zös sé gek nek ez a gettósodási fo lya ma ta, amely nek 
so rán a pe ri fé ri á ról ér ke zet te ket a leg jobb eset ben is csu pán a sa ját, ha zai te rü le tü kön is me
rik el szak em ber nek? Meg kér dez zük „ke le ti” ol va só in kat: utol já ra mi kor hív ták meg őket 
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va la me lyik „nyu ga ti” kon fe ren ci á ra úgy, hogy ott nem a sa ját or szá guk ról, eset leg ré gi ó juk
ról, ha nem va la mi más ról kel lett elő adást tar ta ni uk? Mi kor for dult elő utol já ra, hogy sa ját 
ré gi ó ju kon kí vül szer ző ként is mer ték el őket, ami kor va la mi lyen ál ta lá nos ér vé nyű do log ról 
ír tak? És meg kér dez zük „nyu ga ti” ol va só in kat: mi kor for dult elő utol já ra, hogy olyan szak
em ber hez for dul tak „el mé le tért”, aki a vi lág má sik fe lé ről jött?

2. Al ter na tív struk tú rák

A re mény re azon ban más oka ink is van nak. A má so dik ok, amely re e vá la szok rá vi lá gí ta nak, 
az, hogy az ál ta lunk bí rál ni kí vánt struk tú rák nem az egyet le nek. Lemon és Altschuler az 
ant ro po ló gia szak te rü le tén, il let ve az ant ro po ló gi ai ku ta tá so kat fi nan szí ro zó in téz mé nyek 
kö ré ben egy ér tel mű en meg fo gal ma zott el vá rá so kat tagl al ja. Igaz, hogy az ant ro po ló gu sok
tól ál ta lá no san el vár ják, hogy is mer jék a he lyi nyel vet, és hogy el tölt se nek egy bi zo nyos 
időt azo kon a he lye ken, ahol a meg fi gye lé se ket vé gez ni fog ják, el len tét ben azok kal a túl
zot tan ál ta lá no sí tó ki je len té sek kel, ame lye ket ta nul má nyunk ban a „tár sa da lom tu do mánnyal” 
kap cso lat ban meg fo gal maz tunk. Igaz, hogy dol go za tunk egy ér tel mű en el fo gult a ku ta tá sok 
olyas faj ta meg kö ze lí té sé vel szem ben, amely el len tét ben áll az zal, amit sa ját ha zai szo ci o ló
gi ai és po li to ló gi ai szak te rü le tün kön gyak ran csi ná lunk (no ha éle tünk egyik vagy má sik 
sza ka szá ban mind hár man vé gez tünk fel mé ré se ken ala pu ló ku ta tá so kat). Né ze tünk sze rint a 
nyu ga ti tár sa da lom tu dó sok kö zött gyak ran az ant ro po ló gu sok és más, szin tén ant ro po ló gi ai 
mód sze re ket al kal ma zó szak em be rek vég zik a leglényeglátóbb ku ta tá so kat e ré gi ó val kap
cso lat ban. Azt is hoz zá te het jük, hogy e te kin tet ben a tör té né szek is egé szen cso dá lat ra mél
tó ak. A tör té né szek is ne he zen kap nak ösz tön dí jat a le vél tá rak ta nul má nyo zá sá hoz, ha nem 
be szé lik az adott nyel vet, és ha nem is me rik azo kat az össze füg gé se ket, ame lyek nél kü löz
he tet le nek ah hoz, hogy ér tel mez ni tud ják a hely szí nen föl lel he tő do ku men tu mo kat. Öröm
mel is mer jük el azt a Lemon és Altschuler ál tal han goz ta tott ér vet, mi sze rint e hát rá nyok 
nem egy for mán sújt ják a tár sa da lom tu do mány ok min den ágát, és örü lünk, hogy rá mu tat tak, 
igen is lé tez nek al ter na tív struk tú rák és mo del lek.

Van azon ban itt is két olyan prob lé ma, amely re sze ret nénk föl hív ni a fi gyel met. Elő ször 
is: kri ti kánk el ső sor ban azt a sok nyu ga tit il let te, akik a tér ség be időn ként be tör ve, adat szer
ző por tyák ra in dul nak, ahol hely be li ide gen ve ze tők se gít sé gé vel igye kez nek meg lát ni és 
„el ej te ni” a he lyi ada to kat. A nyu ga ti ant ro po ló gu sok és tör té né szek nem így jár nak el. Ami
kor azon ban a ku ta tá sok anya gi for rá sa i nak szint jét néz zük, ki de rül, hogy az ant ro po ló gu
sok és a tör té né szek in kább a kis lép té kű, egy sze mé lyes ku ta tá si pro jek tek hez kap nak anya
gi tá mo ga tást, s ez el tör pül a sok or szág ban sok ku ta tót fog lal koz ta tó adat gyűj tő vál lal ko
zá sok ra for dí tott ha tal mas össze gek mel lett. Az Egye sült Ál la mok ban pél dá ul egy ant ro po
ló gi ai ku ta tás hoz adott nagy tá mo ga tás el ér he ti az öt ven ezer dol lárt, míg egy össze ha son lí
tó surveytí pu sú vizs gá lat hoz nyúj tott nagy tá mo ga tás (vagy több össze fo nó dó tá mo ga tás) 
meg kö ze lí ti az egy mil lió dol lárt. Rész ben az anya gi for rá sok szű kös sé ge mi att, rész ben 
pe dig a ku ta tás nyil ván va ló an ér tel me ző jel le ge mi att – amely az adott meg fi gye lő ér zé
keny sé gét he lye zi elő tér be – az ant ro po ló gu sok és a tör té né szek sok kal ke vés bé haj la mo sak 
má sok kal együtt ku tat ni, mint a po li to ló gia és a szo ci o ló gia mű ve lői, akik eze ket a nagy lép
té kű adat gyűj tő pro jek te ket vég re hajt ják. Ez a kö rül mény a ki zsák má nyo lás egy sor le het
sé ges faj tá ját ki kü szö bö li, egy szer smind azon ban meg ne he zí ti az anya gi, il let ve szel le mi 
ér te lem ben vett gaz dag ság meg osz tá sát.

Ezu tán azt is meg kell vizs gál nunk, hogy va jon az ilyen faj ta ku ta tás tá mo ga tá sát szol gá
ló he lyi struk tú rák azo nos le he tő sé ge ket nyúj ta nake a szin tén ant ro po ló gus és tör té nész ke 
le ti ek nek. Mi van ak kor, ha egy ro mán akar te rep mun kát vé gez ni Detroit va la me lyik bel vá
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ro si la kó ne gyed ében, avagy a fran cia po li ti kai pár to kat óhajt ja ku tat ni? Vane er re anya gi 
tá mo ga tás? Mi van ak kor, ha egy ma gyar egy chi ca gói le vél tár ban sze ret ne anya got gyűj te
ni egy, a la kó te le pek té má já ban be in dí tan dó ku ta tás hoz, vagy ha egy len gyel sze ret né meg
néz ni Pá rizs ban az ancien régime bu ká sá ról szó ló do ku men tu mo kat? Ugyan olyan könnyen 
és nagy vo na lú an ér ke zike az anya gi tá mo ga tás azok nak a ke le ti ek nek, akik nyu ga ton sze
ret né nek te rep mun kát vagy le vél tá ri ku ta tá so kat vé gez ni, mint azok nak a nyu ga ti ak nak, 
akik ke let re sze ret né nek jön ni? Mit mond ha tunk azok ról a ke le ti ek ről, akik ke le ten sze ret
né nek ant ro po ló gi ai vagy tör té ne ti ku ta tá so kat vé gez ni? A diszk ri mi ná ci ó ra vo nat ko zó leg
főbb kri ti kánk mind ad dig ér vény ben ma rad, amíg ezek az anya gi for rá sok nem lesz nek 
egyenlőek, még ak kor is, ha a nyu ga ti ak – ki hasz nál va a ren del ke zé sük re ál ló nagy sze rű 
le he tő sé ge ket – re mek mun kát vé gez nek (ami, el is mer jük, gyak ran így is van).

Sok fé le szem pont ból te he tünk össze ha son lí tást az azo nos jel le gű ku ta tá so kat vég ző ke le
ti ek, il let ve nyu ga ti ak ren del ke zé sé re ál ló pénz össze gek kö zött, csak úgy, mint a Nagy Tu do
mány és a ki sebb lép té kű ku ta tá sok kö zött, és gon do sab ban kell meg kü lön böz tet nünk őket. 
Lemon és Altschuler ta nul má nyá nak se gít sé gé vel tisz táz ni tud tuk, ho gyan szok tuk meg von
ni a pár hu za mo kat. Mi el ső sor ban va la mi nagy lép té kű, iszo nyú adat mennyi sé get föl dol go
zó, ne héz kö zös ku ta tó mun ká ra gon dol tunk, bár cik künk e té ren nem mind ig spó rolt a kri
ti ká val. De ha a kri ti kánk csu pán er re irá nyul is, már ak kor is elég je len tős dol got tá ma dunk. 
Ne künk azon ban az a fon tos, hogy a fi nan szí ro zá si le he tő sé gek min de nütt egyenlőek 
legyenek, füg get le nül a vég zett mun ka stí lu sá tól.

3. A dol gok min de nütt rosszul áll nak

Nem ad ép pen re mény re okot, hogy nyu ga ton sincs min den rend ben, és leg aláb bis ami a 
ku ta tá sok fi nan szí ro zá sát il le ti, ke le ti vagy nyu ga ti stá tus ra va ló te kin tet nél kül min den ki 
ve szít. Ta nul má nyunk ban a ke le ti és nyu ga ti ku ta tá si le he tő sé gek össze ha son lí tá sá ra össz
pon to sí tot tunk. A kor mány za ti ku ta tá si ala pok ból tör té nő fi nan szí ro zás mind két cso port 
ese té ben csök ken, és mind két eset ben egy re in kább ér vé nyes, hogy a ku ta tás ér de ké ben 
kre a tív ku ta tás fi nan szí ro zó ma nő ve re ket kell ten ni, s a pénzt több fé le for rás ból biz to sí ta ni; 
a hosszú tá vú ku ta tá si ter ve ket pe dig föl kell ál doz ni a rö vi debb tá vú, gyak ran po li ti ka i lag 
idő sze rű ter vek ked vé ért.

Az zal együtt azon ban, hogy a for rá sok szű kö sek és az egye te me ken min de nütt „kar csú
sí tás” fo lyik, sok ke le ti szak em ber még mind ig hát rá nyo sabb hely zet ben van, mint sok 
nyu ga ti, ez azon ban at tól is függ, hogy az il le tő a rang lét ra me lyik fo kán áll. Andorka pro
fesszor el is me ri, hogy Ma gya ror szá gon a po li ti kai és gaz da sá gi át ala ku lás kez de te óta az 
egye te mi tan árok fi ze té se és az alap ku ta tás ra for dít ha tó pénz egya ránt ra di ká li san csök kent 
azok szá má ra, akik nek már meg volt a po zí ci ó ja a rend szer ben. Már pe dig ne ki tud nia kell, 
mi vel ő egy sze mély ben a Bu da pes ti Köz gaz da ságtu do má nyi Egye tem rek to ra, va la mint az 
OTKA (Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap) el nö ke, így eze ket a ha nyat lá si fo lya ma to kat 
egé szen kö zel ről lát ta.

Lemon és Altschuler azon ban he lye sen mu tat rá az ame ri kai tu do má nyos élet va ló ban 
ha nyat ló szín vo nal ára, és ar ra, hogy egy re több az olyan szak em ber, aki az ame ri kai rend
szer ből ki szo rul va ide ig le nes, rész mun ka idős vagy ki zsák má nyo lás szin tű mun ka kö rök be 
kény sze rül. Így van: a dol gok min de nütt rosszul áll nak. A leg al só szin ten lé vők szá má ra 
mind két rend szer ben egy re ne he zebb tu dós ként él ni, ha ugyan nem le he tet len. Ezen a szin
ten ke le ti ek nek és nyu ga ti ak nak egyaránt sö tét ki lá tá sok kal kell szem be néz ni ük, mi vel az 
egye te mek fö lött mind két he lyen a gaz da sá gi ra ci o na li zá ció tör vé nyei ural kod nak. Az al só szin ten 
te hát nincs nagy kü lönb ség ke let és nyu gat kö zött. Ma gya ror szá gon azon ban ez az „al só 
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szint” egy na gyobb cso por tot je lent; ami ó ta 1995 nya rán az egye te me ket is el ér te a költ ség
ve tés csök ken té sé nek hul lá ma, Bu da pest leg főbb egye te mén, az ELTEn min den rész mun
ka idős ál lást meg szün tet tek. Ez zel azo kat, akik nek a sor sa egy haj szá lon füg gött, tel je sen 
ki ütöt ték a rend szer ből.

A nem zet kö zi együtt mű kö dé sek ben jel lem ző mó don még is azok van nak mind két rend
szer ben a csú cson, akik egy más sal in ter ak ci ó ban van nak, és jel lem ző mó don ezen a szin ten 
a leg na gyob bak a ke let és nyu gat kö zöt ti kü lönb sé gek. Egy ku ta tás sal fog lal ko zó ame ri kai 
egye te men a tár sa da lom tu do má nyi sza ko kon egy ti pi kus egye te mi ta ná ri ha vi át lag fi ze tés 
adó le vo nás után 4500 dol lár, egy ad junk tus át lag fi ze té se pe dig 2500 dol lár. Egy ku ta tás sal 
fog lal ko zó ma gyar egye tem va la mely tár sa da lom tu do má nyi sza kán egy egye te mi ta nár ha vi 
át lag fi ze té se adó le vo nás után 300 dol lár nak fe lel meg, egy ad junk tu sé pe dig 150 dol lár nak. 
Ame ri ká ban a „sztár” tu dó sok úgy har col ják ki ma guk nak a kí vánt fi ze tést, ahogy az él spor
to lók; ez utób bi ak a csa pa tok kö zöt ti ver sen gést hasz nál ják ki, a tu dó sok pe dig az egye te
mek közöttit, hogy föl sró fol ják a ne kik já ró pénz össze get. Egyes vál lal ko zók, akik nyu gat
ról ér kez nek eb be a ré gi ó ba, hogy a tu do má nyos mun ká ban együtt mű köd je nek, akár a ha vi 
(net tó) 7000 dol lá ros vagy an nál ma ga sabb fi ze tést is el ér he tik. Ma gya ror szá gon azon ban 
az al ku do zás nak nincs ilyen te re. A nem zet kö zi leg el is mert, leg ma ga sabb szin ten ál ló pro
fesszo rok egye te mi be osz tá suk ban rit kán ke res nek töb bet ha vi 400 dol lár nál. Jól le het a 
meg él he té si költ sé gek Ma gya ror szá gon és Ame ri ká ban eltérőek, a kü lönb ség nem több tíz
sze res nél. Füg get le nül at tól, hogy va la ki Ma gya ror szá gon mennyi re si ke res, egye te mi 
be osz tá sá ban nem szá mít hat nagy anya gi el is me rés re, mi vel a fi ze té si pla fon igen ala csony, 
a fölé pe dig nem me het.

A ma gyar pro fesszo rok egye te mi fi ze té sük ből még sze ré nyen meg él ni sem tud nak, nem
hogy a csa lád ju kat el tar ta ni, tu do má nyos kon fe ren ci ák ra utaz ni (ame lyek költ sé ge it in téz
mé nye ik jel lem ző mó don nem té rí tik meg), vagy akár szak köny ve ket vá sá rol ni. A „nyu ga ti” 
köny vek Ma gya ror szá gon kö rül be lül 50 szá za lék kal drá gáb bak, mint az Egye sült Ál la mok
ban, a könyv tá rak el lá tott sá ga pe dig meg sem kö ze lí ti az ame ri ka i a két, mi vel szin tén pénz
hi ány ban szen ved nek. A ma gyar tu dó sok ezért mind ig kéthá rom ál lást vál lal nak, hogy 
va la hogy meg él je nek, ez pe dig be ha tá rol ja az önál ló ku ta tás ra for dít ha tó ide jü ket, ha csak 
nem kap nak pénzt ér te. A ku ta tás olyan mun ka, amit szak mány ban kell vé gez ni, és a ke le ti 
ku ta tók szá má ra na gyon fon tos, hogy a ku ta tás ra for dí tott ide jü ket meg fi zes sék, mi vel egye
te mi fi ze té sük nem elég ah hoz a fény űzés hez, hogy a ku ta tást egye te mi mun ká juk ré sze ként 
vé gez zék. A ma gyar tu dó sok ku ta tói tel je sít mé nye mind ezek el le né re iga zán le nyű gö ző, és 
a pub li ká ci ók mennyi sé ge te rén – a két cso port leg ma ga sabb szint jén leg aláb bis – nem sok
ban tér nek el ame ri kai kol lé gá ik tól. Te hát – bár a dol gok min de nütt rosszul áll nak, és bár az 
ame ri kai tu do má nyos élet bi zo nyos szek to rai szin tén két ség beej tő szin ten van nak – az 
in téz mé nyi rend szer csú csán ál ló ke le ti ek hely ze te nyu ga ti tár sa i ké hoz vi szo nyít va arány ta
la nul rosszabb. Mi vel a nem zet kö zi együtt mű kö dés sa já tos mó don kap cso la tot te remt e két 
cso port kö zött, az el len té tek ott a leg na gyob bak, ahol e két cso port kö zö sen vé gez egyegy 
ku ta tást.

4. Struk tú rák és egyé nek

Ta nul má nyunk ban in kább struk tú rák ról, sem mint egyé nek ről sze ret tünk vol na szól ni. Ter
mé sze te sen van nak olyan egyé nek, akik az ál ta lunk le írt alap ve tő prob lé má kon fe lül emel
ked ve ki vá ló és el is mert mun kát vé gez nek e tér ség ben. S egya ránt van nak kö zöt tük ke le ti ek 
és nyu ga ti ak. Az azon ban, hogy egye sek nek minden nek da cá ra si ke rül ér vé nye sül ni ük 
eb ben a rend szer ben, nem je len ti azt, hogy ugya ne zek a le he tő sé gek min den ki szá má ra el 
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ér he tő ek. Min den Andorka Ru dolf ra – aki nek je len tős te het sé gé re, szak ér tel mé re és tu dá sá
ra föl fi gyel tek azok a nyu ga ti kol lé gák, akik kel si ke re sen együtt mű kö dik – sok más olyan 
jut, aki nyu ga ti ven dég ku ta tók szá má ra gyűjt ada to kat, hogy azu tán meg ta paszt al ja, ahogy 
azo kat ki té pik a ke zé ből, vi szon zá sul nem ad va egye bet, mint egy csek ket a szol gá la ta i ért. 
A nem zet kö zi együtt mű kö dés ben ter mé sze te sen se gít, hogy azok a te rü le tek, ame lyek hez 
Andorka pro fesszor is hoz zá já rult mun ká já val, pon to san az „át me net re” össz pon to sí ta nak, 
azok ra a kér dé sek re, ame lyek na gyon ér de ke sek a nyu ga ti fi nan szí ro zó szer vek szá má ra. 
Nem áll szán dé kunk ban ki seb bí te ni Andorka pro fesszor ér de me it – sőt, nagy tisz te let tel 
te kin tünk mun ká já ra, és oszt juk az e kér dé sek fon tos sá gá ról val lott nézeteit –, csu pán ar ra 
sze ret nénk rá mu tat ni, hogy az a ke vés ki vé tel, aki si kert ért el, nem vál toz tat alap ve tő ér ve
in ken. Itt na gyobb struk tu rá lis min ták mű köd nek, ame lye ken nem vál toz tat ha tunk az zal, ha 
rá mu ta tunk, hogy azért van egykét ki vé tel, aki ki tud tör ni be lő lük.

Egye sek jog gal mond hat ják, hogy mi, e cikk szer zői szin tén ki vé te lek va gyunk, mi vel 
mind hár man igen si ke re sen tud tunk él ni a fi nan szí ro zá si és pub li ká ci ós, il let ve a ke let és 
nyu gat kö zöt ti in gá zá si le he tő sé gek kel. E le he tő sé gek kö zül sok ép pen azért nyílt meg előt
tünk – aho gyan Andorka pro fesszor előtt is –, mert nyu ga ton olyan nagy volt a kész ség a 
ke leteu ró pai át me net tel kap cso la tos ku ta tá sok és ok ta tás fi nan szí ro zá sa iránt. Cse pe li 
György és Ör kény An tal az ELTE Szo ci o ló gi ai In té ze té ben a Vi lág bank tá mo ga tá sá val egy 
olyan prog ra mot dol go zott ki, amely a poszt kom mu nis ta vi lág ban élő et ni kai és nem ze ti 
ki sebb sé gek prob lé má i ra össz pon to sít. Kim Lane Scheppele két évi sza bad sá got ka pott a 
Michigani Egye tem től, s ezt az Ame ri kai Nem ze ti Tu do má nyos Ala pít vány és az oszt rák 
kor mány tá mo ga tá sá val Ma gya ror szá gon tölti, hogy az al kot má nyos át ala ku lá si fo lya ma to
kat ta nul má nyoz za. Ki vé te le zett hely ze tünk – amely be azért ke rül tünk, mert olyan te rü le tek 
prob lé má i val fog lal koz tunk, ahol meg vol tak az anya gi tá mo ga tás fel tét elei – tesz ké pes sé 
ben nün ket ar ra, hogy a kö rü löt tünk lá tott gya kor lat el len fel szó lal junk. Úgy gon dol juk, ez 
nem len ne ilyen könnyű azok nak, aki ket eb ben a rend szer ben mel lőz nek vagy el nyom nak, 
vagy akik nek ku ta tá si té mái más kép pen ala kul tak.

To vább ra is hisszük azon ban, hogy sok ke le ti tu dós egyen ran gú mun ka tár sa le het ne a nyu
ga ti ku ta tók nak, il let ve hogy ke le ti tu dó sok is le het né nek a nagy pro jek tek ve ze tő ku ta tói, 
ahe lyett, hogy csu pán a he lyi kon zul táns sze re pét töl tik be. Így vi szont sok te het sé ges ke le ti 
tu dóst csak se géd ku ta tó nak te kin te nek, mint ha friss dip lo más len ne, aki még kép zés re szo rul. 
Egy ki emel ke dő ma gyar szo ci o ló gus pél dá ul – aki pri vá tim el mond ta ne künk, hogy cik künk 
iga zol ja az ő sa ját ta pasz ta la ta it – el me sél te, hogy részt vett egy több or szá got át fo gó fel mé
rés ben, ame lyet egy ame ri kai és nyu gateu ró pai ku ta tók ból ál ló pro mi nens csa pat tal együtt
mű köd ve vé gez tek el. Ma gyar kol lé gánk – aki ma ga is vi lág vi szony lat ban el is mert tu dós, 
aki nek mű ve it több eu ró pai nyel ven pub li kál ták – a több or szág ra ki ter je dő fel mé rés ma gyar 
vo nat ko zá sú ada ta it vizs gál ta felül, és ek kor kel lett meg ta pasz tal nia, hogy a töb bi or szág 
ada ta i ba va ló be te kin tés re vo nat ko zó ké ré sét mind ad dig meg ta gad ják, amíg az ame ri ka i ak és 
a nyu gateu ró pa i ak el nem ké szül tek sa ját elem zé sük kel. Ak kor azu tán az ada to kat az 
InterUniversity Consortium michigani adat tá rá ban le rak ják, így min den ki szá má ra hoz zá fér
he tők ké vál nak – és ak kor, így mond ták, majd ne ki is oda ad ják őket. Így a ku ta tás ban vég zett 
mun ká ja mind össze ar ra jo go sí tot ta fel, hogy az ada tok szem pont já ból ugya núgy ke zel jék, 
mint bár me lyik kí vül ál lót. Te hát csu pán a ma gyar ada tok alap ján pub li kál ha tott (va gyis eset
ta nul mányt ír ha tott), míg ál lí tó la gos part ne rei je len tős vi lág hír név re és el is me rés re tet tek 
szert a Ke let és Nyu gatEu ró pa kö zöt ti kü lönb sé gek össze ha son lí tó elem zé sé vel.

Ez csak egy tör té net, de sok ha son lót hal lot tunk. Hisszük, hogy min den egyes Andorka 
Ru dolf ra – aki je len tős és meg ér de melt si kert ara tott – sok más olyan szak em ber jut, aki 
szel le mi tel je sít mé nyé vel szin tén ki ér de mel te az el is me rést, ehe lyett azon ban csu pán adat
gyűj tő ként ke ze lik. Szí ve sen ven nénk eb ben a té má ban egy em pi ri kus elem zést, hogy lát

 
replika72



 replika 73

has suk, há nyan tar toz nak az egyik, il let ve a má sik ka te gó ri á ba. Öröm mel fo gad nánk, ha 
ki de rül ne, nincs iga zunk, ami kor úgy gon dol juk, hogy töb ben van nak a meg bán tot tak, mint 
a ju tal ma zot tak. Er re vo nat ko zó an ne héz ada to kat gyűj te ni, mert a ki zsák má nyol tak kö zül 
so kan nem akar nak er ről az ál ta luk nagy sze mé lyes ku darc ként meg élt do log ról be szél ni. 
Szá muk ra az is ne héz, hogy a struk tú rát meg lás sák. Eb ben a fo lya mat ban az az egyik leg
na gyobb tra gé dia, hogy na gyon sok olyan ke le ti tu dós van, aki – ami kor a nyu ga ti ak így 
ke ze lik őt – úgy ér zi, hogy ő (a ke le ti) va ló ban nem elég jó. Ezek nek az egyen lőt len sé gek
nek a nagy ré sze azon ban struk tu rá lis, és nem sze mé lyes jel le gű.

5. A ke let és a nyu gat le bon tá sa

Lemon és Altschuler mun ká já nak egyik fon tos pont ja azt vizs gál ja meg, ho gyan hasz nál juk 
a „ke let” és a „nyu gat” fo gal mát. Sze ret nénk ezt a prob lé mát itt job ban ki emel ni, mint 
amennyi re a ta nul má nyunk ban tet tük. A ta nul mány nyúj tot ta ke ret nem volt elég sé ges 
ah hoz, hogy meg mu tas suk a dol gok nak egy olyan össze tett lán co la tát, amely a leg több eset
ben nyil ván va ló an je len van. Van nak azon ban ha tár ese tek, ne he zen be so rol ha tó sze mé lyek 
és in téz mé nyek – és az ilyen ha tár ese tek ál tal föl ve tett kér dé sek ki hat nak az alap fel te vés 
hasz nál ha tó sá gá ra. Pél dá ul: Szelényi Iván, Susan Gal és Kornai Já nos „ke le ti”e vagy „nyu
ga ti”? A Ke leteu ró pai Egye tem ke le ti vagy nyu ga ti egye tem? Az, hogy a ha tá ron va gyunk, 
azt je len ti, hogy az egyik lá bunk kal fo lya ma to san az egyik he lyen, a má sik kal a má si kon 
tar tóz ko dunk, hogy az időn ket két ho va tar to zás kö zött oszt juk meg, vagy olyan struk tú rát 
ho zunk lét re, amely ben le he tet len né vá lik a ke let és a nyu gat el kü lö ní té se. Tel je sen egyet
ér tünk az zal, hogy ez a fel fo gás kri ti kai vizs gá la tot igé nyel. Fi gye lem re mél tó pél dá ul, hogy 
azok, akik a pe ri fé ri án él nek, szin te mind annyi an ke le ten kezd ték, majd át men tek nyu gat ra, 
nem pe dig for dít va. Né hány olyan el kö te le zett te rep mun kás, mint pél dá ul Martha Lampland 
és Michael Burawoy az el len ke ző irány ba ment, hogy hosszú idő sza ko kat tölt sön el pél dá ul 
Ma gya ror szá gon, és mind má ig szo ros kap cso la to kat tart son fenn. Ami kor azon ban az em be
rek kez dik föl ad ni ame ri kai fix ál lá su kat, hogy Ma gya ror szá gon vál lal ja nak va la mi lyen 
egye te mi be osz tást, ak kor tud hat juk, hogy a dol gok va ló ban meg vál toz tak, és hogy az a 
leg főbb kü lönb ség, ami ről be szél tünk, töb bé nem lé te zik.

A ke let és nyu gat kö zöt ti éles sza ka dás hoz – amit szó hasz ná la tunk ban olyan kri ti kát la nul 
em le ge tünk – hoz zá adód nak még a ke le ti és nyu ga ti ka te gó ri á kon be lül egya ránt szem be tű
nő en je lent ke ző kü lönb sé gek is. Eb ben a te kin tet ben igye kez tünk be lül ről kü lönb sé get ten
ni mind két eset ben a ku ta tá si stí lu sok sze rint, és még to vább kell men nünk, hogy Ma gyar
or szá got ki emel jük, amely, szá munk ra úgy tű nik, vi szony lag ki vé te le zett hely zet ben van a 
leg több „ke le ti” hely hez ké pest, ahol a tár sa da lom tu dó sok még rosszabb kö rül mé nyek 
kö zött él nek. Egyet ér tünk az zal, hogy a „ke let ről”, il let ve „nyu gat ról” al ko tott el kép ze lé se
ink tü ze te sebb elem zés re szo rul nak, úgy gon dol juk azon ban, hogy fi gye lem be ve he tők 
olyan gyors írá sos váz lat ként, amely nek azért még van va la mi lyen va lós je len té se.

6. Hang sú lyoz zuk azt, ami po zi tív: az át me net ha tá sai

Sze ret nénk szív ből egyet ér te ni Andorka pro fesszor nak azzal az ész re vé te lé vel, hogy az 
át ala ku lás nak sok po zi tív ha tá sa volt a ma gyar tu do má nyos kö rök re. Az, hogy ma gunk 
vá laszt hat juk meg ku ta tá si té má in kat és azok el mé le ti ke re te it, anél kül, hogy tar ta nunk ké ne 
va la mi fé le po li ti kai kont roll tól és rep resszi ó tól, ter mé sze te sen elő re lé pés. Nagy elő re lé pés. 
Bi zo nyos vo nat ko zá sok ban azon ban a kont roll egyik for má ját egy má sik vál tot ta föl. A ke 
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 le ti ek ko ráb ban is csak úgy kap hat tak anya gi tá mo ga tást és jó vá ha gyást a ku ta tá saik hoz, ha 
po li ti ka i lag en ge dé lye zett té má kon dol goz tak, és meg kö ze lí té se ik ki elé gí tet ték az el vá rá so
kat, és most is csak úgy kap hat nak anya gi tá mo ga tást és jó vá ha gyást a ku ta tá sa ik hoz, ha 
po li ti ka i lag en ge dé lye zett té má kon dol goz nak, és meg kö ze lí té se ik ki elé gí tik az el vá rá so kat 
– csak hogy köz ben meg vál to zott a po li ti ka.

Az anya gi tá mo ga tást nyúj tó szer vek fi nan szí ro zá si pri o ri tá sai – ame lyek gyak ran a 
(nyu ga ti) kor mány za ti vagy gaz da sá gi nyo más nak fe lel nek meg – kü lön fé le irá nyo kat 
kö vet nek, és nem mind egyik füg get len a po li ti kai és gaz da sá gi ér de kek től. Mi ért van olyan 
sok pénz a pri va ti zá ció ku ta tá sá ra, mi köz ben sok kal ke ve sebb jut a ke leteu ró pai sze gény
ség vizs gá la tá ra? Mi ért he lye zünk ak ko ra hang súlyt az át me net re, és zá runk ki más té má
kat? Ami kor azt mond juk, hogy ezek a té mák már ma guk ban egy faj ta po li ti kai ak tu a li tást 
tük röz nek, ak kor ter mé sze te sen nem azt akar juk mon da ni, hogy sem mi sem vál to zott, és ez 
nem je len ti azt, hogy az ily mó don ki vá lasz tott té mák nem fon to sak.

Na gyon so kat szá mít, hogy több fé le fi nan szí ro zá si for rás van, és így az eset le ge sen ér vé
nye sü lő nyo má sok nak csu pán olyan ha tá sai le het nek, hogy az em bert nem dí jaz zák va la mi
ért, ami re amúgy sem volt jo go sult, de nem fe nye ge tik az em ber sza bad sá gát vagy kar ri er
jét. Ezek nagy vál to zá sok. De azért ez még nem egé szen je len ti azt, hogy a ku ta tók sza ba
don dol goz hat nak bár min, ha az a „bár mi” anya gi tá mo ga tást igé nyel. És ez az a pont, ahol 
az anya gi for rá so kat el len őr ző nyu ga ti pénz ügyi szer vek nagy ha tást gya ko rol nak a ki vá
lasz tan dó té mák ra. Egyet ér tünk Andorka pro fesszor ral ab ban, hogy az át ala ku lás fon tos – 
vég té re is mi ma gunk is ezen dol go zunk. De ag gaszt ben nün ket azok nak a sor sa, akik nek 
tu do má nyos né ző pont ból nem ez az el sőd le ges. A nyu ga ti ak és a ke le ti ek ter mé sze te sen 
egy for mán sze re pel nek a fi nan szí ro zó szer ve ze tek na pi rend jén. A ku ta tá si té mák pe dig oda 
ván do rol nak, ahol a pénz van.

Amit hi á nyol tunk, az a ke le ti ek kö zött a sa ját ku ta tá si pri o ri tá sa ink ról és el kép ze lé se ink
ről foly ta tott esz me cse re lett vol na, füg get le nül at tól, hogy a nyu ga ti ak mit akar nak tud ni a 
mi ré gi ónk ról. A ke le ti ér tel mi sé gi ek nek az új in tel lek tu á lis sza bad ság ról kell be szél ni ük 
egy más sal, il let ve ar ról, ho gyan hat ez a mi ku ta tá si té má ink ra. Ag go da lom mal tölt el ben
nün ket a jö vő, ami kor a nem zet kö zi pénz ügyi fel té te le ket to vább szű kí tik. Va jon ez lesze a 
tu dó sok egyet len re ak ci ó ja: ak kor ho gyan tu dom el ad ni a gon do la ta i mat nyu ga ton? Sok 
ke le ti ku ta tó nak má ris ez a túl élé si re ak ci ó ja. És ugya nez a hely zet más, Eu ró pán be lül pe ri
fé ri á ra szo rult or szá gok, pél dá ul Gö rög or szág ese té ben is, ahol má ris olyan cso por tok ala
kul nak, ame lyek azt szá mol gat ják, ho gyan ad hat ják el a gö rög ku ta tók szak ér tel mét a nyu
gateu ró pa i ak nak, el ső sor ban a Brüsszelori en tált ala pít vá nyok nak. Ez a ku ta tás hoz kap cso
ló dó kal már szel lem ki zár ja azo kat, akik nek az ér dek lő dé si kö re nem piacosítható. Ez zel 
per sze mind össze azt akar juk mon da ni, hogy a ke let és a nyu gat ily mó don job ban kezd 
ha son lí ta ni egy más ra.

Vé ge ze tül: nem azt akar juk mon da ni, hogy a ke le ti ek nek ke rül ni ük kell a nyu ga ti ak kal 
va ló együtt mű kö dést. Mi az együtt mű kö dés párt ján va gyunk, hi szen még a mi ta nul má
nyunk is a ke let–nyu ga ti együtt mű kö dés ered mé nye. Sze mé lyes vo nat ko zás ként azt is hoz
zá fűz het jük, hogy Kim Lane Scheppele, aki a University of Michigan po li to ló gu sa, ma gyar
or szá gi ku ta tá sa i hoz az Ame ri kai Nem ze ti Tu do má nyos Alap tól (American National 
Science Foundation) kap ha tott tá mo ga tást. Mi vel azon ban egy évet szán dé ko zott Ma gya
ror szá gon, „a te re pen” el töl te ni, ku ta tá sát előbb át so rol ták az „ant ro po ló gia” ka te gó ri á ba, s 
csak ezu tán fi nan szí roz ták. Ne he zen tud ták el kép zel ni, hogy po li to ló gu sok ilyen jel le gű 
mun kát vé gez het nek!

Boross Anna fordítása
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