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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. szep tem ber) cí mű ki ad vány
ban lá tott nap vi lá got.
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Cse pe li, Ör kény és Scheppele dol go za ta két ségte le nül po zitív sze repet töl tött be, mi vel a 
ke leteu rópai tu dósok kö ré ben új ra meg új ra föl vető dő té mát tett nyil vános vi ta tár gyává. A
részt ve vők ma gas szá ma és a vi ta he ves sé ge egya ránt a prob lé ma ak tu a li tá sát jel zi. 

Az át ala ku lás fáj dal mas idő sza ka és a tu do mány vál sá gos ál la po ta Oro szor szá got sem 
ke rül te el, így az orosz kol légák előtt is jól is mer tek a szer zők ér zései. Mind azonál tal úgy 
tű nik szá mom ra, hogy hely zet le írá suk és szá mos kö vet kez te té sük nem a va lós hely zet 
ob jek tív ér té ke lé sé nek ered ménye, ha nem an nak a mély séges csa lódott ság nak a tük röző dé
se, amit a rég óta várt tár sa dal mi vál to zá sok meg va ló su lat lan sá ga oko zott.

Ne kem sze mély sze rint nem tet szik a dol go zat nak az a szán dé ka, hogy kül ső okok ra 
há rít ja a ke leteu ró pai tu do mány és tu dó sok je len le gi hely ze tét. Ez az igye ke zet már a szö
veg szó hasz ná la tá ból is vi lá go san ki tet szik. A me ta fo ra ugyan sti lisz ti kai esz köz, tu do má
nyos szö ve gek ben azon ban a meg is me rés esz kö ze ként hasz ná la tos, ilyen for mán fel té te lez
he tő en van va la mi lyen ha son ló ság a mo dell és a vizs gált tárgy kö zött. Va jon így vane ez a 
szer zők köz pon ti me ta fo rái  – az „AIDS” és a „colonization” – ese té ben is?

Az AIDS fo gal má hoz a tö me gek tu da tá ban két kép zet kap cso ló dik: egy kí vül ről be hur
colt, ha lá los be teg ség ről van szó. A szer zők ál tal hasz nált „acquired” szó je len té se itt igen 
lé nye ges, ez nyo ma té ko sít ja, hogy a be teg sé get kí vül ről hoz ták be, és az oly kor tel je sen 
ár tat lan ál do za to kat szed. El mond ha tóe ez a vi ta tár gyát ké pe ző je len ség ről? Azt gon do
lom, hogy az „im mun hi ány”, amely a posztszocialista ál la mok ban a tár sa da lom tu do má nyo
kat és a tu do má nyok mű ve lő it jel lem zi, ben ső jük ből fa kad, és azon év ti ze dek alatt ala kult 
ki, ami kor egy eről te tett ál la mi ide o ló gia fel tét elei kö zött kény sze rül tek dol goz ni. Az a 
kény szer, hogy egy olyan ide o ló gi át kö ves se nek, mely nagy ré szük től tá vol állt, oda ve ze
tett, hogy hoz zá szok tak az ide gen ér de kek és uta sí tá sok szol gá la tá hoz, és ah hoz, hogy el tűr
jék a megvásárolhatóságot. Ami pe dig azt az el kép ze lést il le ti, hogy ez a be teg ség el ke rül
he tet le nül ha lá los ki me ne te lű, nos, azt nyil ván ma guk a szer zők sem oszt ják. (Hi szen ak kor 
nem kel le ne ag gód ni uk az East European Social Sciences to váb bi sor sá ért.)

A gyar ma to sí tás fo gal mát szin tén de fi ni ál ják: a gyar ma to sí tók mind ig azon mun kál kod
nak, hogy a gyar ma tok kin cse it hosszú időn ke resz tül a gyar mat bi ro da lom köz pont já ba 
pum pál has sák. Bár a ke leteu ró pai ál la mok hely ze te nem egy for ma, né ze tem sze rint ez a 

Az át ala ku lás fáj dal mas fo lya ma ta: 
mit vá runk a nem zet kö zi 

együtt mű kö dés től?*
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* A né hai NDK tu do má nya sa já tos ki vé tel nek te kint he tő, de a fo lya ma tot eb ben az eset ben is pon to sab ban ír ják 
le az olyan fo gal mak, mint az „an nek tá lás” és a „sem le ge sí tés”.

me ta fo ra alig ha tük rö zi a tény le ges ál la po tot.* Még ha egyes ál la mok ban (mint pél dá ul 
Orosz or szág ban) föl lel he tő is egy össze vet he tő stra té gia né hány ele me egyes fej lett ter mé
szet tu do má nyi ága za tok ban, a tár sa da lom tu do mány ok ról ez már nem mond ha tó el. Sen ki 
sem tart igényt in tel lek tu á lis kin cse ink re. Rá adá sul szer ző ink fel ada tul tűz ték ki olyan in tel
lek tu á lis ja vak föl ku ta tá sát, ame lyek ér de kel het nék a nyu ga ti part ne re ket. Az át te kin tés ből 
ki de rül, hogy kül föl di for rá sok ból az orosz ku ta tás kap ja a leg ki sebb pénz ügyi tá mo ga tást 
(5%). Ez nyil ván va ló an hoz zá já rul ah hoz, hogy meg őriz hes sük a ha zai ku ta tók nem ze ti 
ér de ke it és nem ze ti ön meg ha tá ro zá sát, de ter mé sze te sen ront ja a ku ta tás pénz ügyi fel tét ele
it. Mind azo nál tal Oro szor szág ban 1994 óta lé te zik egy nem ze ti for rás a tár sa da lom tu do má
nyok tá mo ga tá sá ra, me lyet a Szel lem tu do má nyi Ku ta tá sok Alap já nak (RGNF) költ ség ve té
sé ből biz to sí ta nak. Ez fe de zi a leg jobb pro jek tek költ sé ge it a tör té ne lem tu do mány ok, gaz
da ság tu do má nyok, fi lo zó fia, szo ci o ló gia, po li to ló gia, fi lo ló gia, mű vé szet tu do má nyok, 
pszi cho ló gia és pe da gó gia te rü le tén. 1998ban tá mo ga tást kap nak:

• 1780 ku ta tá si pro jekt (60 636 ezer ru bel, ez mint egy 10 millió dol lár nak fe lel meg);
• 375 pro jekt könyv ki adás ra (1500 ezer dol lár);
• 123 pro jekt tu do má nyos kon fe ren ci ák le bo nyo lí tá sá ra (500 ezer dol lár);
• 80 ku ta tá si ex pe dí ció és em pi ri kus ku ta tás (400 ezer dol lár).

1997ben az Alap tel jes mér ték ben be tar tot ta kö te le zett sé ge it, kö zel 500 tu do má nyos 
mo nog rá fia ke rült ki adás ra (lásd Poisk, 1998).

Meg ál la pít hat juk te hát, hogy Oro szor szág ban a tár sa da lom tu do mány ok lé nye gé ben 
to vább ra is ha zai pén zek ből mű köd nek, és ezért nem ad ták föl sa ját prob lé ma fel ve té se i ket, 
bár a hely zet, mi ként a tár sa dal mi va ló ság is, ter mé sze te sen sok ban vál to zott. Ál ta lá ban  
sem mi képp sem ta pasz tal ha tó egy ér tel mű össze füg gés a tu dó sok szak mai pro duk ti vi tá sa és 
a nem zet kö zi kap cso la tok ban va ló rész vé tel gya ko ri sá ga kö zött. Egy em pi ri kus vizs gá lat, 
me lyet 1995–1996ban vé gez tünk az Orosz Tu do má nyos Aka dé mia főbb ter mé szet tu do má
nyi in té ze te i ben, azt mu tat ja, hogy az orosz aka dé mi ai kö zös sé gek ben há rom kü lön bö ző 
cso port lé te zik. Vi lá go san el kü lö nül egy elit cso port, amely a leg pro duk tí vabb szak em be
rek ből áll, akik nek ki ter jedt nem zet kö zi kap cso la ta ik van nak. A tu dó sok egy má sik cso port
ja nem zet kö zi szin ten ugyan csak ak tív, de ke vés sé pro duk tív, és szak mai té ren cse kély a 
pers pek tí vá ja. Vé gül pe dig a ma ga san spe ci a li zált és pro duk tív tu dó sok nak van egy olyan 
cso port ja, amely nek tag jai tény le ge sen nin cse nek be von va a nem zet kö zi együtt mű kö dés be 
(Mirskaya 1998).

A szó ban for gó ta nul mány nak ama jel lem ző ten den ci á ja, hogy a fi gyel met a le zaj lott vál
to zá sok ne ga tív ho za dé ka i ra irá nyít ja, vé le mé nyem sze rint tu do má nyos szem szög ből néz ve 
nem ob jek tív, pszi cho ló gi ai szem pont ból pe dig ká ros. A sér tő dött ség ér zé se, mely egy ilyen 
ér ték mó do su lást in do kol, va la mint a sér tett tu dós po zí ci ó ja ke vés sé ter mé keny. Tény, hogy 
a ki lenc ve nes évek nem tel je sí tet ték vá ra ko zá sa in kat, szép il lú zi ók fosz lot tak szer te. De 
 hisz mi ma gunk vol tunk azok, akik be be szél tük ma gunk nak, hogy a ra di ká lis át ala kí tá sok 
csak az élet kel le met len ol da la it érin tik majd, min den jó meg ma rad, és mind az kar nyúj tás
nyi ra ke rül, amit ed dig nem ér het tünk el. Mi ma gunk vol tunk azok, akik a nyu ga ti tu do
mányt és an nak kép vi se lő it mér ték te le nül ide a li zál tuk. Nem sza bad hát sér tő dött nek és 
má sok ra dü hös nek len nünk azért, mert sa ját vá gya ink és el kép ze lé se ink utó pisz ti kus nak 
bi zo nyul tak. Föl kell fog nunk vég re, hogy a le zaj lott vál to zá sok vissza for dít ha tat la nok, s nem 
sza bad to vább a múlt ban él nünk. Sa ját te vé keny sé gün ket és a tu do má nyos vi lág kö zös ség
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hez fű ző dő kap cso la ta in kat az új va ló ság nak meg fe le lő en kell ala kí ta nunk. Vi lá go san kell 
lát nunk, hogy a Nyu gat az is mert geo po li ti kai vál to zá sok okán el vesz tet te kü lön le ges ér dek
lő dé sét az egy ko ri ke le ti blokk or szá gai iránt, s a kö zeljö vő ben nem is szá mol ha tunk an nak 
új já é le dé sé vel. Az így ki ala kult erő vi szony ok már a múlt hoz tar toz nak, en nek meg fe le lő en 
a pénz ügyi for rá so kat drasz ti ku san csök ken tik, és pro fi szovjetológusok új ge ne rá ci ó ja sem 
szü le tik már. Ezért most a kap cso la tok meg könnyí té sé re és fej lesz té sé re kell tö re ked nünk, 
va la mint ar ra, hogy lét re jöj jön egy hosszú tá vú ér de kelt ség, még hoz zá a kul tú rák kö zöt ti 
köl csö nös kap cso lat új ala pok ra he lye zé sé vel. 

Az orosz tu dó sok je len tős ré sze ér zel mi leg nem ké pes ke zel ni a kul tú rák ta lál ko zá sát. 
Sa ját tu dá sun kat és szem lé let mó dun kat olyan je len tős nek tart juk, úgy el va gyunk bó dul va 
sa ját „egye di sé günk től”, hogy egé szen ter mé sze tes mó don vár juk el kül föl di kol lé gá ink tól, 
hogy ké pe sek legyenek és tö re ked je nek meg ér té sünk re. Pe dig nem csu pán a szö ve ge ket, 
ha nem a kon tex tust is meg kell ér te ni, va la mint mind azt, ami a so rok kö zött rej tő zik, s ami 
sok eset ben fon to sabb, mint a tu laj don kép pe ni szö veg. Ugya nak kor mi nem érez zük 
ma gunk ra néz ve kö te le ző nek, hogy kivegyük a ré szün ket eb ből a mun ká ból, és megtegyük 
azo kat a lé pé se ket, ame lyek a köl csö nös meg ér tés fe lé ve zet né nek. 

Nap ja ink ban sok ősi vá ros ban ál lít ják hely re a ré gi épü le te ket, még hoz zá úgy, hogy a 
tör té nel mi szép ség meg őr zé se mel lett a mo dern élet összes ké nyel mét is meg te rem tik. Azt 
gon do lom, fon tos, hogy ér zé ke lé sünk ré gi épü le tét is – azon bi zarr és le bon tás ra érett té ren, 
ame lyen csak mi iga zo dunk el – úgy újít suk föl, hogy min den ki szá má ra, aki ezt igény li, 
hoz zá fér he tő és kel le mes le gyen. Ez va ló ban meg erő sí ti majd azt az ala pot, amely re bíz vást 
épül het együtt mű kö dé sünk a vi lág tu do má nyos kö zös sé gé vel. Ami min ket il let, el kell dön
te nünk, mit óhaj tunk és mit vá runk el a nem zet kö zi kap cso la tok tól – iga zi tu do má nyos 
együtt mű kö dést kí vá nunke avagy ak tu á lis anya gi gond ja ink eny hí té sét. Egy ala pos szo ci
o ló gi ai fel mé rés tár gyát ép pen azok a mu ta tók ké pez het nék, ame lyek va lós ké pet ad ná nak 
ar ról, mi lyen ha tás sal van a nem zet kö zi együtt mű kö dés a nem ze ti tu do má nyos kö zös sé gek
re.

Steckl Anna fordítása

Hi vat ko zott iro da lom

Beschluß des Rates des Russischen Fonds für Geisteswissenschaften. In Poisk, 10(460): 11. (1998. február 28.)
Mirskaya, E. Z. (1998): The role of international interactions in contemporary science in Russia. In Science and 
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