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* Az írás a bon ni Informationszentrum Wissenschaften der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher
Institute ki adá sá ban meg je le nő Sozialwissenschaften in Osteuropa (Newsletter, 1998. szeptember) cí mű ki ad vány
ban lá tott nap vi lá got.
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A Replika 1996os kü lön szá mát a nyu ga ti tár sa da lom tu do mány ok és a poszt kom mu nis ta 
tár sa dal mak vi szo nyá nak szen te li. „Colonization or Partnership?”, így hang zik a cím ben 
föl tett pro voka tív kér dés. Vá la sza ik ban az egyes szerzők részben igen csí pős kri ti ká val ille
tik az ún. Nyu ga tot, a kap cso la to kat két ség kí vül in kább gyar ma to sí tás ként, mint sem part ne
ri vi szonyként áb rázol ják. Ele get té ve a Tár sa dalom tu do mány ok In formá ci ós Köz pont ja 
(IZ) fel ké ré sé nek, sze ret ném el mon da ni vé le mé nye met e meg ál la pí tá sok ról, még ha az 
ol va sói le vél mint megadott keret szűkös nek tű nik is ah hoz, hogy a té mát rész le te sen kifejt
sem. Még is meg kí sér lem, s mon da ni va ló mat a kö vet ke ző ré szek re ta go lom: sze mé lyes 
ta pasz ta la tok, meg jegy zé sek a szö veg hez, struk tu rá lis pla u zi bi li tá sok.

Sze mé lyes ta pasz ta la tok

Még a het ve nes évek ele jén is vi szony lag ne héz volt az ak ko ri „ke le ti tömb” or szá ga i ból 
tár sa da lom tu do má nyi in for má ci ók hoz hoz zá jut ni. Le he tett le ve lez ni, ez „bé lyeg cse re” 
cí mén folyt, a va ló ság ban azon ban más célt szol gált. Ily mó don jut hat tam pél dá ul már egye
te mi éve im alatt egy novoszibirszki könyv tár mun ka tár sa ré vén pos tai úton a szov jet ká de
rek ről és a Szov jet unió tár sa dal mi struk tú rá já ról szó ló fon tos szo ci o ló gi ai iro da lom hoz. 
Cse ré be elő fi zet tem ne ki egy né met nyel vű fo lyó irat ra. 

Az in téz mé nyek és a te kin té lyes tu dó sok min den eset re már ak kor is jobb le he tő sé gek kel 
ren del kez tek az együtt mű kö dést il le tő en. Stra té gi ai sze re pet ját szott eb ben az 1964ben ala
pí tott „Bé csi köz pont”, ame lyet ke le ti és nyu ga ti ál la mok együt te sen fi nan szí roz tak, és pa 
 ri tá sos ala pon ve zet tek. Az együtt mű kö dés e szín te rét 1989ben meg szün tet ték, mi vel at tól 
kezd ve könnyeb bé vál tak a köz vet len kap cso la tok. 1975től hosszú éve kig ma gam is részt 
vet tem egy ilyen Ke let–Nyu gatpro jekt ben. Az 1989 utá ni évek hez ké pest az volt a nagy kü  
lönb ség, hogy ak ko ri ban a részt ve vők in téz mé nyi szem pont ból tel je sen egyen jo gú ak vol tak. 
In ter ak ci ós szin ten ez jó part ner kap cso la tok hoz ve ze tett, még ha a nyu ga ti team me to di kai 
és el mé le ti szem pont ból fö löt te állt is a ke le ti nek. Tud va lé vő volt Nyu ga ton, hogy csak az 
jut in for má ci ók hoz és ada tok hoz, aki a kap cso la to kat gon do san ápol ja. Gya kor la ti lag le he
tet len volt más kap cso la tok ra át tér ni, mi vel a kom mu nis ta rend szer ben az együtt mű kö dés 
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sel kap cso la tos dön té sek köz pon ti lag szü let tek. A mo dern tech no ló gi á tól el te kint ve (szá mí
tó gép, te le fon stb.) a ke le ti part ne rek jó anya gi hely zet ben vol tak. Az or szá ga ik ban tar tott 
ta lál ko zó kat mind ig a le he tő leg job ban meg szer vez ték, s ezek a nyu ga ti part ner szá má ra 
kü lön le ges él ményt je len tet tek. Sok szor zaj lot tak ré gi kas té lyok ol dott és ti tok za tos lég kö
ré ben, a ki vá ló étel ma gá tól ér te tő dő volt, s a li bé ri ás inas sem mi nő sült rit ka ság nak. 

1989 után vi szony lag ha mar el tűnt a ke let–nyu ga ti együtt mű kö dés e kel le mes ré sze. 
Ez zel egyi de jű leg ka o ti ku sab bá vál tak a kap cso la tok. A pénz ügyi kü lönb sé gek egy csa pás ra 
érez he tő vé vál tak, ami azon ban nem je len ti azt, hogy a ke le ti part ne rek egyál ta lán nem ren
del kez tek anya gi for rá sok kal. Pro jek tek egész so rá ról van tu do má som, ame lyek nyu ga ti 
se gít ség nél kül is lé tez tek, és lé tez nek ma is. Az együtt mű kö dés, az in for má ci ók és ada tok 
be szer zé se azon ban két ség te le nül drá gáb bá és koc ká za to sab bá vált. El ső ként is a kon fe ren
ci á kon va ló rész vé tel, ami az em ber nek több pén zé be ke rül het, mint egy ha son ló nyu ga ti 
ren dez vény ese té ben. Még ha lé te zik is Ke le ten önál ló pro jekt tá mo ga tás, ak kor is igény be 
kell ven ni sa ját pénz for rást. Érez he tő, hogy meg szűnt a kom mu nis ta idők lét biz ton sá ga. A 
ko ráb bi ak tól el té rő en egy ke le ti uta zás nem ke vés koc ká zat tal is jár. Több kol lé gám nak lop
ták el egyegy ren dez vény so rán az au tó ját. A leg mar kán sabb pél da egye te münk rek to rá nak 
Mercedese: egy ke le ti part ner egye tem őr zött par ko ló já ból tűnt el. 

Sze ret ném még meg em lí te ni, hogy ta pasz ta la ta im sze rint ma az együtt mű kö dés le he tő
sé gei sok kal egyen le te seb ben osz la nak meg, mint a kom mu nis ta rend szer ide jén. Ak ko ri ban 
a len gyel, ma gyar és ju gosz láv kol lé gák kal volt a leg könnyebb az együtt mű kö dés. Cseh
szlo vá ki á val ez zel szem ben vé gig szin te le he tet len nek bi zo nyult. Az em ber nek az volt a 
be nyo má sa, hogy ott nem is lé tez nek tár sa da lom tu do mány ok. Az NDKval sem volt jobb a 
hely zet. E két or szág ese té ben min den, a kap cso la tok fel vé te lé re tett kí sér let rög tön kons pi
ra tív jel le get öl tött. A vá lasz le ve le ket ré szint ma gán sze mé lyek kéz be sí tet ték, nyil ván va ló an 
at tól tart va, hogy a biz ton sá gi szer ve zet ke zé be ke rül het nek. A kol lé gák az egyes kom mu
nis ta or szá gok ban el té rő tu do má nyos fel ké szült ség gel ren del kez tek. A len gye lek kö zött 
kü lö nö sen sok bri li áns el mé le ti szak em ber volt, a ma gya rok po li ti kai elem zé se ik kel tűn tek 
ki, a ju gosz láv kol lé gák pe dig vi szony lag jó mód szer ta ni szak em be rek nek bi zo nyul tak. Ez 
a hely zet má ra sem sok ban vál to zott. E kü lönb sé ge ket azért eme lem ki, mert a Rep li ká ban 
meg je lent hoz zá szó lá sok ban min den ki ál ta lá nos ság ban „Eastern Europe”ot em le get. 

Meg jegy zé sek a szö veg hez

A Replikaszám ti zen ki lenc szer ző je kö zül hat az USAból va ló, ill. ame ri kai egye te mek hez 
kö tő dik. Csehország, Szlo vá kia és Ro má nia egyegy írás sal kép vi sel te ti ma gát. A fej te ge té
sek zö me bu da pes ti szo ci o ló gu sok tól szár ma zik. Nyu gateu ró pai ál lás pont ok, ill. né met, 
olasz, oszt rák vé le mé nyek egyál ta lán nem je len nek meg. A Rep li ká ban meg je lent elem zé
sek és ál lás pont ok így bi zo nyo san nem vo nat koz tat ha tók köz vet le nül Nyu gatEu ró pá ra. A 
dol go za tok el ső sor ban az USAval és az ame ri kai tár sa da lom tu do mány ok kal kap cso la tos 
ta pasz ta la tok ra ref lek tál nak. Ez min de nek előtt Cse pe li György szö ve gé ben jut ki fe je zés re, 
eb ben a ta nul mány ban je le nik meg a leg hang sú lyo sab ban a gyar ma to sí tás té zi se; a nyu gat
eu ró pai tár sa da lom tu do mány ok hoz fű ző dő kap cso la to kat azon ban messze me nő en el hall gat
ja, mond hat ni, el fojt ja. Mind össze egyet len rö vid uta lás for dul elő, az EU Tempus
programjáról. Az is oly mó don, hogy alig ha szol gál hat a gyar ma to sí tás bi zo nyí tá sá ra. Kri
ti ka ként je le nik meg, hogy a dé li EUállamok olyan pén ze ket fö löz nek le, ame lyek tu laj don
kép pen Kö zép és Ke letEu ró pát il let nék meg. 
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* Richard Münch: The Contribution of German Social Theory to European Sociology. In Sociology in Europe. 
B. Nedelmann és P. Sztompka szerk., 45–66. Berlin: de Gruyter, 1993.

Struk tu rá lis pla u zi bi li tás

„Colonization or Partnership?” Ha tisz tes sé ge sen kö ze lí tünk a kér dés hez, ab ból in du lunk 
ki, hogy part ne ri vi szony csak ak kor jön lét re, ha a kap cso lat köl csö nös sé gen ala pul, te hát 
min den részt ve vő tud nyúj ta ni va la mit a má sik nak. Meg kell vizs gál ni te hát, hogy ér vény re 
jute ez a tár sa da lom tu do mány ok ke let–nyu ga ti kap cso la tá ban. 1989ig az ilyen együtt mű
kö dé sek nagy po li ti kai (rend szer konf ron tá ció) és tu do má nyos (rend szer össze ve tés) ér ték kel 
bír tak. Az 1989et kö ve tő át ala ku lás eu fó ri á ját – és a szer zők min de nek előtt er ről ér te kez
nek – min den egyén és cso port igye ke zett a sa ját ja vá ra for dí ta ni. Te kint het jük ezt úgy, 
aho gyan Glatz Fe renc, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö ke lát tat ja az IDM (Institut für 
den Donauraum und Mitteleuropa: a Du natér ség és Ke letEu ró pa ku ta tá sá val fog lal ko zó 
bé csi in té zet) folyóiratának múlt nyá ri kü lön szá má ban, te hát jó za nul, min den mo ra li zá lás 
nél kül: „A ma gyar tár sa da lom szá má ra sa ját il lú zi ó in kat te kint ve az je len tet te az egyik leg
na gyobb csa ló dást, hogy a nyu ga ti in teg rá ció nem se gély prog ra mot, ha nem kény szer mo der
ni zá lást je lent.” Nyil ván va ló, hogy ez va la me lyest ér vé nyes a tár sa da lom tu do mány ok ra is. 

A ki lenc ve nes évek ele jén, a for du lat után a „mo der ni zá lók” túl nyo mó részt nem Nyu gat
Eu ró pá ból, ha nem az USAból ér kez tek. (Az NDK ki vé te lé vel.) Ez tű nik ki a Rep li ka szer
ző i nek kri ti ká i ból is. A Kö zépeu ró pai Egye tem ala pí tá sa Prá gá ban, Var só ban és Bu da pes
ten csak egy pél da a sok kö zül. Az At lan tióce á non túl ról ton na szám szállították Ke let re a 
köny ve ket és be ren de zé se ket. Ezek né me lyi ke nem volt ép pen a leg kor sze rűbb, amit a 
cím zet tek oly kor nagy fo kú ér zé keny ség gel meg is je gyez tek („Mint ha ép pen most jöt tünk 
vol na le a fá ról.”). De ilyen ese tek től el te kint ve is könnyen adód hat nak súr ló dá si fe lü le tek. 
Né mely ke let és kö zépeu ró pai ér tel mi sé gi kez det ben túl zott el vá rá sok kal vi sel te tett az 
USAval szem ben. Óha tat la nul föl me rül az össze ve tés az öt ve nes és hat va nas évek Nyu gat
Eu ró pá já nak ér tel mi sé gé vel. Nem is olyan ré gen pél dá ul még sors dön tő le he tett egy né met 
egye te men az „és Ame ri ká ban járt már?” kér dés re adott po zi tív vá lasz. Ami egyéb ként azon 
tu do má nyos po zí ci ó kat il le ti, ame lyek a Rep li ká ban kö zölt ta nul má nyok érv kész le té ben is 
meg je len nek, ezek ről csak nem rég zaj lott egy he ves vi ta az ISA RC Theory and Society 
cí mű ki ad vá nyá ban, még pe dig a né met szo ci o ló gus Münch* és az ame ri kai Alexander 
kö zött. A szo ci o ló gu sok leg utób bi, Bielefeldben ren de zett vi lág kong resszu sán az ame ri kai 
tu dós pro vo ka tív nak érez te Münch egy hoz zá szó lá sát. És ez zel még ko ránt sem zá rult le a 
vi ta. A né met, oszt rák és sváj ci szo ci o ló gi ai tár sa sá gok ez évi kö zös kon fe ren ci á ján 
Freiburgban kü lön prog ram pont ként sze re pel a té ma: „Ame ri ka ni zá ló dotte a né met nyel vű 
szo ci o ló gia 1945 után?” 

Vé ge ze tül még né hány gon do lat azon prob lé má hoz, hogy va jon a re form ál la mok ban 
tu do má nyos (és kul tu rá lis) szem pont ból mi ért van ke vés bé je len Nyu gatEu ró pa, mint 
ÉszakAmer ika. Né ze tem sze rint ez a kö vet ke ző té nye zők kel függ het össze:

a) Nyu gatEu ró pa a tu do mány és a kul tú ra te kin te té ben to vább ra is nem zet ál la mi 
orientáltságú, bár ma már ke vés bé, mint tíz év vel ez előtt. Eb ből adó dó an ke vés ösz tön zést 
érez a nem zet kö zi együtt mű kö dés re.

b) A poszt kom mu nis ta tár sa dal mak ról ál ta lá ban el mond ha tó, hogy gyak ran nem Nyu gat
Eu ró pa, ha nem az USA szá mít pél da kép nek. A te kin tély el vű gon dol ko dás ban „a Szov jet
unió” he lyé re egy sze rű en „az USA” ke rült. Ezt tá maszt ja alá ezen tár sa dal mak ma is köz
pon to sí tott jel le ge.

c) Az együtt mű kö dés nyelv tu dást igé nyel. A ke le ti tár sa da lom tu dó sok, ha egyál ta lán, ak 
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kor an gol nyel ven be szél nek. Ez is in kább az északame ri kai kap cso la tok, mint sem a sok
nyel vű Nyu gatEur ópa fe lé mu tat.

d) Az USAban több olyan egye tem, ill. ku ta tó köz pont lé te zik, ahol ke leteu ró pai be ván
dor lók vagy azok le szár ma zot tai te vé keny ked nek. Gyak ran ők dönt het nek az együtt mű kö
dé si kez de mé nye zé sek ről 

A ke le ti és nyu ga ti tár sa da lom tu do mány ok együtt mű kö dé sé nek jö vő jét il le tő en két fej lő
dé si irányt tar tok fon tos nak:

1. Az Eu ró pai Unió tu do má nyos prog ram ja it és 
2. nem zet kö zi ku ta tá si há ló za tok ki ala kí tá sát.
A poszt kom mu nis ta ál la mok ku ta tá si prob lé má it az Eu ró pai Unió min de nek előtt a pénz

ügyi prob lé mák eny hí té sé vel se gít he ti. Le het sé ges, hogy a Rep li ká ban meg fo gal ma zott 
gyar ma to sí tá si ten den ci ák könnyeb ben tet ten ér he tők az EUprogramok po li ti kai hát te ré ben, 
mint az USAval va ló 1989 utá ni, in kább ka o ti kus nak ne vez he tő tár sa da lom tu do má nyi kap
cso la tok ban. A tár sa da lom tu do mány ok ban már ma is vi lá go san föl is mer he tő az a fo lya mat, 
hogy a nem zet ál la mi ku ta tá si hi e rar chi át föl vált ják az olyan há ló za tok, ame lyek se gít sé gé
vel a kü lön bö ző ál la mok tár sa da lom tu dó sai el vi leg egyen ran gú part ner ként mű köd het nek 
együtt. Ez is erő sít he ti a poszt kom mu nis ta ál la mok ban te vé keny ke dő kol lé gák hely ze tét. 
Olyan együtt mű kö dés re nyí lik így le he tő ség, ami lyet ko ráb bi szö vet sé ge se ik kel (a nem zet
ál la mi irá nyult ság mi att?) nem va ló sít hat tak meg. E for ga tó könyv sze rint egyéb ként a ke let
(kö zép)eu ró pai ál la mok nak az ed di gi nél sok kal na gyobb mér ték ben kell kez de mé nye zők
nek len ni ük, az ál la mi kap cso la tok „nor ma li zá ló dá sá val” az ame ri kai vagy nyu gateu ró pai 
tár sa da lom ku ta tó nem fel tét le nül lát okot ar ra, hogy a volt ke le ti tömb egy or szá gá val 
foglalkozzék. Ez ál tal min den eset re okafogyottá vál hat a gyar ma to sí tás tól va ló fé le lem is, 
per sze ez zel együtt az együtt mű kö dés re mé nye is. 

Steckl Anna fordítása
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