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Az a he ves és el lentmon dá sos re ak ció, me lyet a ma gyar szer zők mun kája ki váltott, jel zi, 
mennyi re hús bavá gó és ak tu á lis az ál ta luk fel ve tett prob lé ma kör. A föl ve tett kér dé sek 
összetettsé ge e kom mentár ke retei között csak egyes ki raga dott kér dések té zissze rű vizs gá
la tát te szi le he tő vé. A szí ves fel ké rés nek az NDK/Ke letNé met or szág spe ci fi kus pél dá ját 
kom men tál va kí vánok ele get ten ni. Az ed dig pub li kált ál lásfog la lás ok hoz csu pán két meg
jegy zés kí ván ko zik:

Elő ször is, a ma gyar szer zők mun kájá ban sem szán dé kai kat, sem a téma kifej té sét tekint
ve nem fe dez tem föl an nak je lét, hogy meg kér dő je lez nék egy ko moly, egyen jo gú ke let–
nyu ga ti tu do má nyos együtt mű kö dés lét jo go sult sá gát. Épp el len ke ző leg. Azért bí rál ják a 
je len le gi gya kor la tot, mert ke re sik egy egyen jo gú ke let–nyu ga ti tár sa da lom tu do má nyos 
együtt mű kö dés fel tét ele it, út ját. 

Más részt egy tu do má nyos vi ta – hisz min den részt ve vő ilyen am bí ci ó val lép a po rond ra 
– nem szól hat ar ról, hogy a ke leteu ró pa i ak ré szé ről nem vagy nem kel lő mér ték ben je le nik
meg az el is me rés és há la a nyu ga ti tá mo ga tá sért; a vi ták nak tu do má nyos igé nyű prob lé má
kat kell fel vet ni ük, és azok ra meg ol dá so kat kell kí nál ni uk. Ezek a fel ve té sek nem le het nek
csu pán „ud va ri a sak” és „há lá sak”; ez tán má sutt he lyén va ló. Ilyen ér te lem ben a gyar ma to
sí tás fo gal ma sem a pub li cisz ti kai po lé mia, ill. po li ti kai harc, ha nem a tár sa da lom tu do má
nyos fogalommeghatározás és vi ta esz kö zé ül kell hogy szol gál jon.

I. Az ed di gi hoz zá szó lá sok ban a gyar ma to sí tás fo gal ma ugyan köz pon ti he lyet fog lalt el,
de a részt ve vők mind ez ide ig saj nos el mu lasz tot ták de fi ni ál ni, vagy leg alább a min den ko ri 
egyé ni hasz ná lat nak meg fe le lő en ér tel mez ni. Né mely vi ta és vé le mény kü lönb ség ép pen az 
el té rő ér tel me zés ből és a másmás ér tel me zés hez kap cso ló dó konk rét tör té nel mi pél dák 
kü lön bö ző sé gé ből fa kad. A leg ál ta lá no sab ban én a kö vet ke ző kép pen fo gal maz nék: a gyar
ma to sí tás olyan po li ti ka, amely „kí vül ről” (te rü le ti ré gi ók ban, egyes ál la mok ban, ál lam cso
por tok ban vagy pe dig rész tár sa dal mak ban) va ló sít meg tár sa dal mi do mi nan ci át és tár sa dal
mi át ala kí tást. Eh hez föl hasz nál ha tók mind ka to nai, mind a leg szé le sebb ér te lem ben vett 
gaz da sá gi, jo giin téz mé nyi, szel le mikul tu rá lis és sze mé lyi esz kö zök. A „kí vül ről” je lent het 
ka to nai hó dí tást („klasszi kus gyar ma tok”) csak úgy, mint ál la mok kö zöt ti gaz da sá gi füg gő
sé get („neo ko lo ni a liz mus”), il let ve egy ál la mon be lül bi zo nyos ré gi ók fö löt ti gaz da ság po li
ti kai do mi nan ci át („bel ső gyar ma to sí tás”). E fel fo gás ban szem be tű nő az át me ne tek gaz dag
sá ga. A fo lya mat lé nye ges moz za na ta az önál ló tár sa dal mi szub jek tu mok és a tra di ci o ná lis 
tár sa da lom ön szer ve ző dé sé nek el vesz té se vagy kor lá to zá sa és ez zel egyi de jű leg egy új tár
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sa dal mi szer ve zet be va ló in teg rá lá sa. A gyar ma to sí tás fo lya ma ta egye sí ti a tel jes vagy rész
le ges, di rekt vagy in di rekt „kül ső” ural mat a „kí vül ről jö vő” ural ko dó szub jek tu mok tár sa
da lom po li ti kai fej lesz té si kon cep ci ó i val. 

II. Ke letNé me tor szág ban az 1990. már ci us 18i vá lasz tá sok után sza ba don vá lasz tott 
né pi ka ma ra ala kult meg, amely dön tést ho zott ar ról, hogy „az NSZK al kot má nyá nak 6. 
pa rag ra fu sa ér tel mé ben az NDK csat la ko zik az NSZKhoz”. Ez zel kez de tét vet te egy bel ső 
gyar ma to sí tá si fo lya mat, mely

1. az 1989es NDKbe li for du lat tár sa dal mi hor do zó it mint kol lek tív szub jek tu mo kat 
(pol gá ri moz gal mak, ke rek asz talszer ve ző dé sek, az elöl já rók bázisdemokratikus vá lasz tá sa 
stb.) ellehetetlenítette;

2. az NDK tár sa dal mi fej lő dé sé nek negy ven évét összes sé gé ben csak úgy, mint egyes 
ré sze it te kint ve, sőt az ál lam pol gá ra i nak élet raj zát is tel jes egé szé ben meg fosz tot ta le gi ti
mi tá sá tól, és ehe lyett

3. tel jes nyu gat né met in téz mé nyi át vé telt va ló sí tott meg;
4. gaz da sá gi „ki áru sí tást” haj tott vég re nyu ga ti kon szer nek és tő ké sek ja vá ra, ez zel 

együtt le épí tet te a sa ját ipa ri ka pa ci tást és a tu do má nyos ku ta tá so kat;
5. messze me nő en el szi ge tel te az NDK po li ti kai, tu do má nyos, gaz da sá gi és kul tu rá lis elit

je it, és ez zel pár hu za mo san egy do mi náns elit és hi va tal nok ré te get te le pí tett nyu gat ról 
ke let re;

6. a hi va ta los „mar xiz musle ni niz mus sal” együtt in téz mé nye sen ki zárt min den mar xis ta 
és szo ci a lis ta gon do la tot mint foly tat ha tó kul tu rá lis tra dí ci ót, va la mint

7. min den for má lis egyen lő ség és újon nan nyert sza bad ság el le né re, má sod ran gú nak 
te kin tet te a ke let né me tek ad di gi tel je sít mé nye it, sőt még jö vő be ni re á lis élet esé lye it is. 

Ki lenc év vel azu tán, hogy „az NDK csat la ko zott az NSZKhoz”, egy olyan tár sa da lom
po li ti kai me cha niz mus va ló sult meg, amely ben egy ér tel mű en a nyu gat né me tek ál tal meg
ha tá ro zott in téz mé nyek és funk ci o ná ri u sok po li ti kai, gaz da sá gi, szel le mikul tu rá lis és sze
mé lyi do mi nan ci á ja ér vé nye sül. 

Két gya nút lan hang jól rá vi lá gít er re: Wolfgang Schäuble, a tár gya lá sok nyu gat né met 
ve ze tő je a kö vet ke ző ket mond ta az NDKt kép vi se lő Günter Krausénak: „Ked ves ba rá ta im, 
itt ar ról van szó, hogy az NDK csat la ko zik az NSZKhoz. Öröm mel lá tunk ben ne te ket. 
Tö rő dünk per sze a ti kí ván sá ga i tok kal és ér de ke i tek kel is. […] De itt nem két egyen ran gú 
ál lam egye sü lé se va ló sul meg” (Schäuble 1991: 131).

HansJürgen Derlien, az egyik leg ne ve sebb nyu gat né met elit ku ta tó a Bambergi Egye
tem ről így il luszt rál ja a kö vet kez mé nye ket a Par la ment cí mű lap egyik mel lék le té ben: „Mi
nél ma ga sabb a köz igaz ga tás ban, igaz ság szol gál ta tás ban, hír köz lés ben és ban kok ban be töl
tött po zí ció, an nál ma ga sabb a nyu gat né me tek ará nya… Mi nél na gyobb a gaz da sá gi vál lal
ko zás, an nál va ló szí nűbb, hogy nyu gat né met tő ke és sze mé lyi kont roll ér vé nye sül. Más
részt vi szont, mi nél lej jebb lé pünk a szer ve ze tek ben, mi nisz té ri u mok ban, bí ró sá go kon, 
hír köz lés ben, ban kok ban és ma gán cé gek nél, an nál gyak rab ban buk ka nunk ke let né me tek
re…” (Derlien 1998).

Eze ket a vi szo nyo kat idő köz ben Rolf Hochhuth és Günter Grass is áb rá zol ták, Wessis in 
Weimar és Ein weites Feld cí mű mű ve ik ben. 

III. Az NDK és a je len le gi Ke letNé met or szág tár sa da lom tu do má nyát il le tő en té zis sze
rű en a kö vet ke zők ál la pít ha tók meg:

1. Az NDK in téz mény rend sze rét vagy kü lön bö ző mód sze rek kel és lé pés ről lé pés re le épí
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tet ték, vagy pe dig nyu gat né met mun ka tár sa kat, fő ként pro fesszo ro kat he lyez tek po zí ci ók ba. 
Nem csak a tár sa da lom tu do má nyi párt in té ze te ket és az egye te mek és fő is ko lák mar xis tale
ni nis ta tan szé ke it zár ták be, ha nem töb bek kö zött a Tu do má nyos Aka dé mia és a Pe da gó gi ai 
Tu do má nyok Aka dé mi á ja in té ze te it, va la mint a Köz pon ti If jú ság ku ta tó In té ze tet is. A 
ko ráb bi tu do má nyos mun ka tár sak nak csak kis ré sze ka pott új ra he lyet a tu do má nyos szfé
rá ban. Túl nyo mó ré szük kor ked vez ménnyel nyug díj ba vo nult, át me ne ti sza bá lyo zás alá 
esett, mun ka nél kü li vé vált, vagy a tu do má nyos pá lyán kí vül he lyez ke dett el. A ke let né met 
egye te me ken és fő is ko lá kon majd nem mind egyik szo ci o ló gia tan szék ál lás he lye it nyu ga ti 
szak em be rek kel töl töt ték be!

2. Az ok ta tá si rend szert a nyu ga ti tan ter vek alap ján ha tá roz zák meg.
3. Az NDK gya kor la ti tár sa dal mi ta pasz ta la tai és tár sa da lom tu do má nyos ered mé nyei 

ki zá ró lag a vissza te kin tő kri ti kaiön kri ti kai elem zést, ill. egy bi zo nyos szak ér te lem/know 
how idő le ges hasz no sí tá sát szol gál ták az ak tu á lis ku ta tá sok konk rét fel tét elei kö zött, de nem 
szá mí tot tak meg őr zen dő és to vább fej lesz ten dő ku ta tá si tra dí ci ó nak. A legjóindulatúbb el is
me rés nek az te kint he tő, hogy a bon ni Tár sa da lom tu do má nyi In for má ci ós Köz pont ber li ni 
in té ze te ar chi vál ta a meg lé vő ered mé nye ket.

4. A hi va ta lo san lét re ho zott „A tár sa dal mi és po li ti kai át ala ku lás bi zott sá ga” (Komission 
des sozialen und politischen Wandels, KSPW/1991–1996) jó anya gi for rá sok kal ren del ke ző 
több éves ku ta tá si prog ram ja le he tő vé tet te több mint hat van kö tet, va la mint igen költ sé ges 
eset ta nul má nyok meg je len te té sét, ame lyek rész le tes tár sa da lom tu do má nyos do ku men tá ci ó
ul szol gál tak a ke let né met tár sa dal mi vál to zá sok ról, anél kül azon ban, hogy ma gu kat a vál
to zá so kat a weberi ér te lem ben, kel lő tu do má nyos dis tan ci á val, ku ta tás tár gyá vá tet ték vol
na. Ehe lyett NDKs tár sa da lom tu dó sok szá za i nak nyúj tott mun ka hely ük el vesz té se után 
üd vö zölt „át me ne ti te vé keny sé get” egy ha tal mas em pi ri kus adat hal maz össze ál lí tá sa és 
fel dol go zá sa egy túl nyo mó részt nyu gat né me tek ből ál ló gré mi um kon cep ci o ná lis elő írá sa i
nak alap ján. Az utol só hat össze fog la ló kö tet – me lyek a ke let né met szo ci á lis és po li ti kai 
vál to zá sok ról szól tak – 35 ku ta tó ke zé ben, ill. fe jé ben jött lét re, s e 35 ku ta tó kö zül 32en a 
volt NSZKból szár maz nak. 

5. Ha son ló em pi ri kus pél dák tu cat ja it so rol hat nánk, még hoz zá kü lö nö sebb erő fe szí tés 
nél kül, e he lyütt azon ban in kább a ma gyar tu dó sok egy fi gye lem re mél tó alap kér dé sé re 
mu ta tunk rá: va jon el is me rike egyál ta lán a ke let né me te ket az egész tu do mány ág kép vi se
lő i nek, vagy jó eset ben csak az NDK, Ke letNé met or szág vagy leg fel jebb Ke letEu ró pa 
em pi ri kus szak ér tő i nek fo gad ják el őket?! Az em pi ri kus té nyek itt is ma gu kért be szél nek, 
ezt bi zo nyít ja a ki adói és szer kesz tő sé gi gré mi u mok ban va ló tag ság, a kong resszu so kon 
tar tott elő adá sok szá ma és a tu do má nyos tár sa sá gok ban va ló kép vi se let (pél dá nak oká ért a 
Né met Szo ci o ló gi ai Tár sa ság ban). Peer Pasternack egy elem zé se, mely a „Szel lem és tár
sa da lom tu do má nyi fo lyó irat ok Ke letNé me tor szág ban 1989 után” cí met vi se li, ugyan csak 
ta nul sá gos eb ben a vo nat ko zás ban (Pasternack 1998).

IV. Lé tez teke, lé tez neke al ter na tí vák a gyar ma to sí tás e mód já val szem ben? A kér dés re 
ad ha tó vá lasz váz la to san az aláb bi ak ban fog lal ha tó össze:

1. Mi vel Ke letEu ró pá ban az ál lam szo ci a liz mus össze om lott, és a ka pi ta liz mu son kí vül 
nem kí nál ko zott al ter na tív tár sa dal mi mo dell, ezért a kül ső ka pi ta lis ta ha tal mak köz re mű
kö dé sé vel vég be ment át ala ku lá si fo lya mat kény sze rű en (al ter na tí va nél kül) – a fen ti ek ér tel
mé ben – gyar ma to sí tás nak ne vez he tő. Ez nem po le mi kus, ha nem jó zan ana li ti kus jel lem 
zés. Tu laj don kép pen csak az a meg le pő, hogy a ke leteu ró pai át ala ku lá si fo lya mat tár sa da
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lom tu do má nyos elem zői mód szer ta ni és tar tal mi szem pont ból egya ránt ke rü lik a gyar ma to
sí tás fel ve té sét, és min dent ki zá ró lag a mo der ni zá ci ós te ó ri á val kí ván nak meg ra gad ni, 
ahe lyett, hogy a mo der ni zá ció el ve és a gyar ma to sí tás mint he u risz ti kus meg is me ré si mód 
me to di kaiel mé le ti szin té zi sé re tö re ked né nek. Bár a ke leteu ró pai át ala ku lá si fo lya ma tok
ban sok a kö zös pont, ez a spe ci fi kus ka pi ta lis ta gyar ma to sí tásmo der ni zá lás a tör té nel mi 
ki in du ló pon to kat, az el ért fej lett sé gi fo kot, a le fo lyás in ten zi tá sát és konk rét funk ci ó ját 
te kint ve min den ál lam ban egye di. Még is el kü lö nít he tők egy más tól mennyi sé gi és mi nő sé gi 
ér te lem ben kü lön bö ző mo del lek:

• NDK/Ke letNé met or szág mint kü lön le ges eset;
• Len gyel or szág, Ma gyar or szág, Csehország;
• Bul gá ria, Szlo vá kia, Ro má nia, Al bá nia, a ju gosz láv és szov jet utód ál lam ok (ki vé ve 

Oro szor szá got);
• Orosz or szág (jel leg ze tes sé ge i vel).

An nak el le né re, hogy je len tek meg  em pi ri kus eset ta nul má nyok, az a szisz te ma ti kus 
össze ha son lí tó elem zés, amely a kö zös vo ná so kat és az el té ré se ket vizs gál ná, még vá rat 
ma gá ra. Né met ol dal ról ez a KSPWprojekt kon cep ci o ná lis mu lasz tá sa volt (leg alább is 
an nak 2. és 3. sza ka szá ban). 

3. Ami az NDK/Ke letNé met or szág kü lön le ges hely ze tét il le ti, min den, az NSZKba tör
té nő in teg rá ci ó ra vo nat ko zó dön tés jo gi és po li ti kai iga zo lást nyert az ön kén tes be lé pés 
té nyé vel. De va jon ez a kény sze rű gyar ma to sí tá si fo lya mat, mely a jö vő be ni ke let né met és 
az össz né met fej lő dés nek egya ránt ér de ké ben állt, nem tör tén he tett vol na más kép pen? Az 
NSZK al kot má nya a le het sé ges csat la ko zás mel lett, a hoz zá kap cso ló dó al kot má nyos vi tá
val is szá molt. Va jon a negy ven éves nyu gat né met fej lő dé si fo lya ma tok nem igé nyel tek 
vol na kri ti kaiön kri ti kai elem zést? És ép pen a nyolc va nas évek tár sa dal mi és po li ti kai vi tái 
nem te kint he tőke va jon ki hí vás nak?  Ehe lyett azon ban a hi deg há bo rú el len pó lu sa ként for
mált és de for mált, be vált és el csé pelt, rész meg ol dá so kon ala pu ló NSZKrendszer va ló sult 
meg vég ér vé nyes meg ol dás ként. 

Mind ez ma gá ban fog lal ta a nyu gat né met tu do mány rend sze ré nek összes de fi cit jét és vál
ság je len sé gét, de kü lö nö sen a tár sa da lom tu do mány okét. Az év ti ze de ken át visszavissza té rő 
vál ság vi tá kat az NSZK tár sa da lom tu dó sai kö ré ben né hány év re mint ha a szél fúj ta vol na el, 
mi vel ré sze sül het tek a meg(nem)ér de melt „tör té nel mi si ke rek ben”. Egé szen a leg utób bi 
idő kig csak az NDK tu do má nyát ve tik alá alap ve tő kri ti ká nak, még pe dig a Wissenschaft 
und Wiedervereinigung (ki adó: J. Koc ka és R. Mayntz, Ber lin, 1998) cí mű mű ben, an nak 
igé nyes kér dés fel ve té sé vel. A volt NSZK tu do má nya spe ci fi kus de fi cit je i vel, ide o lo gi zá lá
sa i val, le gi ti mi tá si funk ci ó i val még csak a kér dés fel ve tés szint jé re sem jut el. 

Steckl Anna fordítása

Hi vat ko zott iro da lom
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