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A modernitás következményei 

Bevezetés

A következőkben a modernitás egy intézményi elemzését kívánom kidolgozni 
kulturális és episztemológiai felhangokkal. Ennek során alapvetően eltérek a kur-
rens diskurzusok legtöbbjétől, amelyekben ezek a hangsúlyok fordított an érvé-
nyesülnek. Mi a modernitás? Első közelítésként engedjük meg magunknak a kö-
vetkező meghatározást: a „modernitás” a társas-társadalmi élet vagy szerveződés 
azon módjaira utal, amelyek Európában a 17. századtól kezdve jelennek meg, és 
amelyek később fontos hatást gyakoroltak többé-kevésbé az egész világon. Ez a 
modernitást egy időszakkal és egy eredeti földrajzi helyzett el kapcsolja össze, ám 
legfőbb jellemzőit pillanatnyilag gondosan fekete dobozba zárja [black box].

Manapság, a huszadik század végén sokan amellett  érvelnek, hogy új időszak 
kezdetén álluk, és erre az átalakulásra – amely magán a modernitáson túlra vezet 
bennünket – a társadalomtudományoknak választ kell adniuk. Eddig is terminu-
sok kápráztató sokaságát alkott ák meg, hogy leírható legyen a változás; néhány 
pozitívan írja le a társadalmi rendszer új típusának megjelenését (mint az „infor-
mációs társadalom”, vagy a „fogyasztói társadalom”), de a legtöbb egy korábbi 
állapot elmúltára vonatkozik („posztmodernitás, „posztmodernizmus”, „poszt-in-
dusztriális társadalom”, „posztkapitalizmus”, és így tovább.) Egy-két vita ezekről 
a kérdésekről elsősorban intézményi változásokra összpontosít, leginkább azok, 
amelyek szerint az anyagi javak gyártásán alapuló rendszerről egy olyanra térünk 
át, amelyik inkább az információval hozható szorosabb kapcsolatba. Ugyanakkor 
ezek a diskurzusok is főként fi lozófi ai és episztemológiai fókusszal bírnak. Ez 
érvényes például arra az alkotóra is, akinek köszönhető a posztmodernitás fogal-
mának elterjedése: Jean-François Lyotard-ra.1 Az ő leírása szerint a posztmoder-
nitás a megbízható ismeretelmélett ől és az emberek által tervezett  folyamatokba 
vetett  hitt ől való eltávolodást jelenti. A posztmodern állapot a „nagy elbeszélé-
sek” eltűnésével jellemezhető – egy átfogó történet eltűnésével, amelyben egy biz-
tos múlt és egy jósolható jövő birtokosai vagyunk a történelemben. A posztmo-
dern a tudás heterogén előállításának sokféleségére lát rá, amiben a tudomány-
nak nincs többé kitüntetett  helye.

Bevett  válasz a Lyotard-féle elméletekre, hogy megpróbáljuk bemutatni, hogy 
mégis lehetséges egy koherens episztemológia létrehozása – és ez a tudás általá-
nosítható a társadalmi életre, továbbá a társadalmi fejlődés mintázatai is megva-

1 Lyotard, Jean-Francois: The Post-Modem Condition, University of Minnesota Press, Minneapo-
lis, 1985. Magyarul vö. Habermas, JÜgen – Lyotard, Jean-Francois – Rorty, Richard: A posztmodern 
állapot. Századvég, Budapest, 1993.
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lósíthatóak.2 Én azonban egy másik utat választok. A tájékozódási zavar, misze-
rint a társadalmi szerveződésekről való szisztematikus tudás nem fenntartható, 
véleményem szerint annak a következménye, amelyet legtöbbünk érzékel az ese-
mények sodrásában, melyeket nem értünk teljesen, és amelyek nagy része, úgy 
tűnik, kibújik irányításunk alól. Ahhoz, hogy tanulmányozzuk ennek a létrejött ét, 
nem elegendő csupán új terminusokat kitalálnunk, mint a posztmodernitás és a 
többi. Ehelyett  újra a modernitás saját természetéhez kell fordulnunk, amelyet ez 
idáig, meglehetősen különös okokból, fogva tartott ak a társadalomtudományok. 
Ahelyett , hogy belépnénk a posztmodernitás időszakába, inkább egy olyan felé 
mozgunk, amelyben a modernitás következményei radikálisabbak és univerzáli-
sabbak, mint valaha. A modernitáson túl egy új és más rend körvonalait fi gyelhet-
jük meg, ami így „posztmodern”; azonban ez lényegileg különbözik att ól, amit 
sokan manapság „posztmodernségnek” neveznek.

A megközelítési mód eredete, amit ki szeretnék dolgozni, abban áll, amit má-
sutt  a modern társadalmi fejlődés „megszakított ” [discontinuist] értelmezésének 
neveztem.3 Ezalatt  azt értem, hogy a modern társadalmi intézmények bizonyos 
vonatkozásban egyedülállóak – különbözve mindenfajta hagyományos rendszer-
től. A megszakított ság természetének meghatározása, úgy gondolom, elengedhe-
tetlen feltétele annak tanulmányozásakor, hogy mi is pontosan a modernitás, 
ugyanúgy, ahogyan a következményeinek feltárása is.

Vállalkozásom továbbá egy rövid vitát is igényel a szociológia néhány uralko-
dó álláspontjával szemben, hiszen a diszciplína elemi része a modern társas élet 
tanulmányozása. A kulturális és episztemológiai tájékozódás miatt  a modernitás-
ról és posztmodernitásról szóló viták nem szembesültek a felállított  szociológiai 
pozíciók hiányosságaival. Egy olyan értekezésnek, amilyen az enyém is, és ame-
lyik főként intézményi elemzésen alapul, meg kell ezt tennie.

Ezeket a megfi gyeléseket ugródeszkaként használva a tanulmány legnagyobb 
részében kísérletet teszek a modernitás természetének és ennek párjaként jelenle-
gi korszakunk, a posztmodern rendszer új értelmezésére.

Megszakítottságok a modernitásban

Az elképzelés, hogy az emberi történelem bizonyos „megszakított ságok” men-
tén alakul, és nem egy összesimuló fejlődést mutat, természetesen hasonlatos a mar-
xizmushoz, amelynek valamennyi változata ezt hangsúlyozza. A kifejezésnek az 
általam használt formában nincs különösebb kapcsolata a történeti materializmus-
sal, és nem az emberi történelem egészére vonatkozik. Kétségkívül vannak megsza-
kított ságok a történeti fejlődés különböző szakaszaiban – ahogy például a törzsi 

2 Habermas, JÜrgen: The Philosophical Discourse of Modernity. Cambridge, Polity, 1987. Magyarul 
lásd: Jürgen Habermas, Filozófi ai diskurzus a modernségről. Helikon, Budapest, 1998.

3 Giddens, Anthony: The Nation-State and Violence. Cambridge, Polity, 1985.
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társadalmaktól az agrárállamok megjelenéséig tartó váltás is ilyen. Én ezekkel nem 
foglalkozom. Ezzel szemben azt az egyedi megszakított ságot, vagy megszakított sá-
gok sorozatát hangsúlyozom, amely a modern időszakkal áll kapcsolatban.

A modernitás által létrehozott  életformák minden hagyományos társadalmi 
rendszert eltüntett ek, meglehetősen példátlan módon. A modernitásban létrejövő 
változások mind kiterjedésükben, mind tartalmukban meghatározóbbak, mint a 
legtöbb változás a korábbi korszakokban. A kiterjedést tekintve létrehozták a tár-
sas érintkezéseknek egy olyan formáját, amely behálózza az egész földet; tartal-
mukban pedig megváltoztatt ák a mindennapi létezés intim és személyes jellem-
zőit. Magától értetődik, hogy vannak folytatólagosságok is a hagyományos és a 
modern között , és nem a teljes eszköztár cserélődött  le (s nem is egy teljesen új 
helyzetre váltásról beszélünk); köztudott , milyen félrevezető tud lenni ezeknek a 
túl durva szembeállítása. Ám az elmúlt három-négyszáz év változásai – ez a tör-
téneti idő egy kis szelete – olyan drasztikus és átfogó hatásúak, hogy értelmezé-
sükhöz nagyon kevés tudást örököltünk korábbi korok változásaiból.

A társadalmi evolúció elképzelésének hosszú ideje fennálló, nagy hatása az 
egyik ok, amiért a megszakított ság gyakran nem eléggé elismert jellemzője a mo-
dernitásnak. Még azok az elméletek is, amelyek a nem folyamatos változások fon-
tosságát emelik ki, mint mondjuk Marx, egy egységes, általános elvek által kor-
mányzott  irányt tulajdonítanak az emberi történelemnek. Az evolúciós elméletek 
valóban „nagy elbeszéléseket” hoznak létre, habár nem mindegyik szükségszerű-
en teleologikus ösztönzött ségű. Az evolucionizmus szerint a „történelem” elme-
sélhető egy fő történet [„story line”] felől, amely rendszerezett  képet adhat az 
emberi események zűrzavaráról. A történelem vadászok és gyűjtögetők kis, elszi-
getelt kultúráival „kezdődik”, növénytermesztő és pásztori közösségeken keresz-
tül az agrárállamok kialakulásával folytatódik, majd beteljesedik a modern nyu-
gati társadalmak létrejött ével. 

Az evolucionista narratívától való eltekintés, vagy fő történetének dekonstruá-
lása nem csak a modernitás vizsgálatának feladatait segít tisztázni, hanem az ún. 
posztmodern kapcsán létrejött  vitákhoz is új fókuszt kínálhat. A történelemnek 
nincs egy totalizált formája, amint azt az evolucionista elképzelések gondolják – 
és az evolucionizmus (annak bármely fajtája) sokkal nagyobb hatással van a tár-
sadalmi gondolkodásra, mint a teleologikus történetfi lozófi ák, amelyeket Lyotard 
és mások elsődlegesen támadnak. A társadalmi evolucionizmus dekonstruálása 
annak elfogadását jelenti, hogy a történelem nem tételezhető egy egységként, 
vagy szerveződések és változások egységesítő elvei mentén. Ugyanakkor mindez 
nem azt jelenti, hogy az egész egy káosz lenne, vagy hogy végtelen számú, egy-
mástól teljesen eltérő „történelmek” lennének írhatóak. A történeti átmeneteknek 
vannak meghatározott  epizódjai, amelyek jellegzetességei azonosíthatóak és bi-
zonyos mértékig általánosíthatóak.4

4 Giddens, Anthony: The Constitution of Society. Cambridge, Polity, 1984, ch. 5. 
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Hogyan tudjuk azonosítani a megszakított ságokat, amelyek elválasztják a 
 modern társadalmi intézményeket a hagyományos társadalmi rendszerektől? 
Számos vonást említhetünk. Az egyik a változás puszta üteme, amelyben a mo-
dernitás korszaka mozog. Meglehet, bizonyos hagyományos civilizációk össze-
hasonlíthatóan dinamikusabbak voltak más premodern szerveződéseknél, de a 
modernitás feltételeinek változása extrém gyorsaságú. Ez talán a technoló giák 
szempontjából a legnyilvánvalóbb, ám a többi területet is áthatja. A második meg-
szakított ság a változások hatáskörét jelenti. Ahogy a világ különböző részei egy-
mással kapcsolatba lépnek, úgy a társadalmi változások hullámai már vir tuálisan 
az egész földfelszínen végigsöpörnek. A harmadik fontos vonás a modern intéz-
mények belső természetére vonatkozik. Néhány modern formát egyszerűen nem 
lehet korábbi korszakokban felfedezni, mint a nemzetállamok politikai rendsze-
rét, a termelés élett elen erőforrásoktól való függőségét, vagy a termékek és a bér-
munka áruba bocsátásának módjait. Más jellemzők pedig megtévesztő folytonos-
ságot mutatnak korábbi társadalmi rendszerekkel. Erre lehet példa a város. A mo-
dern települések gyakran magukba foglalják a hagyományos városok telepeit, és 
ez úgy nézhet ki, mintha pusztán belőlük nőtt ek volna ki.  Valójában a modern 
városiasodás más tényezők mentén alakul, mint korábban a premodern városok 
vidéktől való elkülönböződése.5

Veszély és biztonság, kockázat és bizalom

A modernitás karakterének vizsgálatát folytatva a diskurzus egy lényegi ré-
szével, a veszély és a biztonság, valamint a kockázat és a bizalom témakörével kívánok 
a továbbiakban foglalkozni. A modernitás kétélű jelenség, ahogy azt mindenki 
láthatja, aki a huszadik század záró éveiben él. A modern társadalmi intézmények 
létrejött e és elterjedése a premodern kornál sokkal nagyobb lehetőséget biztosít az 
emberek számára, hogy biztonságos és érdemes életet éljenek.  Azonban a moder-
nitásnak van egy komor oldala is, ami ebben az évszázadban különösen látvá-
nyossá vált.

A modernitásban a „lehetőségek oldalát” legerősebben a szociológia klasszi-
kus megalapítói hangsúlyozták. Marx és Durkheim egyaránt bajba jutott nak látt a 
a modern kort. Azonban mindkett en hitt ek a modernség jótékony lehetőségeiben, 
amelyek felülmúlhatják a negatív jellemzőket. Marx az osztályharcot a kapitaliz-
mus alapvető szétesése forrásának látt a, ugyanakkor egy humánusabb társadalmi 
rendszer kialakulásának feltételét is felfedezte benne. Durkheim hitt  abban, hogy 
az iparosodás további terjedése egy harmonikus és teljes társadalmi élethez vezet, 
ahol a munkamegosztás és a morális individualizmus összekapcsolódik. Max 
Weber volt a leginkább pesszimista a három alapító atya közül, hiszen ő a modern 
világot ellentmondásosnak látt a, ahol az anyagi fejlődés csak a személyes kreati-

5 Giddens, Anthony: A Contemporary Critique of Historical Materialism. London,  Macmillan, 1981.
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vitást és autonómiát korlátozó bürokrácia növekedésével lehetséges. Még ha tel-
jesen nem is látt a előre, mennyire kiterjedtt é válhat a modernitás sötét oldala. 

Példaként említve, mindhárom szerző tudatában volt a modern ipari munka 
megalázó következményeinek, ahol a humán létezők buta és repetitív munkának 
vannak alávetve. De a „termelési erők” az anyagi környezetet érintő komoly 
pusztító potenciálját nem látt ák előre. Az ökológiai aggályok máig nem igazán 
szivárognak le a szociológiai gondolkodás gyökereibe, és nem meglepő, hogy 
szisztematikus elemzésük és értékelésük nehézséget okoz a kortárs szociológu-
soknak.

A második példa a megerősített  politikai hatalom használata, különösen a to-
talitarizmus eseteiben. Az önkényuralom a szociológia alapítói számára elsődle-
gesen a múlt része volt (még ha esetenként a jelenben is visszhangot vert, ahogy 
az Marxnál III. Napóleon uralkodásának elemzésében is látható). A „despotiz-
mus” a premodern államok legfőbb tulajdonságaként tűnt fel. Ám a fasizmus fel-
emelkedésében, a holokausztban, a sztálinizmusban és a huszadik század más 
epizódjaiban sokkal inkább a totalitarizmus és a modernség intézményes műkö-
dése közti kapcsolat érhető tett en, mintsem hogy ez a működés kizárná a totalita-
rizmust. A totalitarizmus különbözik a hagyományos despotizmustól, de ett ől 
csak még ijesztőbb. A totalitárius uralkodáshoz kapcsolódó politikai, katonai és 
ideológiai hatalom koncentráltabb formában valósult meg, mint az a modern 
nemzetállamok megjelenése előtt  elképzelhető lett  volna.6 

A katonai hatalom mint általános jelenség kifejlődése egy további eshetőséget 
eredményez. Durkheim és Weber szemtanúi voltak az első világháború borzasztó 
eseményeinek, bár Durkheim meghalt a háború vége előtt . A katonai konfl iktus 
ellehetetlenített e Durkheim azon várakozásait, miszerint az iparosodás természe-
ténél fogva elősegíti egy békés és egységes ipari rendszer létrejött ét, és ezek a ta-
pasztalatok beilleszthetetlennek bizonyultak abba a szellemi struktúrába, amit a 
szociológia alapjaként kidolgozott . Weber több fi gyelmet szentelt a katonai hata-
lom történelemben betöltött  szerepének, mint Marx vagy Durkheim, de még ő 
sem vetett  számot elemzésében a racionalizáció és a bürokratizáció felé tolódó 
modern hadászatt al. A szociológia klasszikus alkotói közül egyik sem vizsgálta 
szisztematikus fi gyelemmel „a háború iparosodását.”7

A társadalomról gondolkodók a tizenkilencedik század végén és a huszadik 
század elején nem láthatt ák előre a nukleáris fegyverkezést.* Ha még korlátozott  
nukleáris szerepvállalásra is sor kerül, az életveszteség megdöbbentő mértékű 
lesz, egy nagyszabású szuperhatalmi konfl iktus pedig teljesen felszámolná az 
emberiséget. 8

6 Giddens: Nation-State and Violence, i. m.
7 McNeill, William: The Pursuit of Power. Oxford, Blackwell, 1983.
* Még a Nagy Háború kitörése előtt , 1914-ben H. G. Wells írt egy hasonló jóslatot a fi zikus Frede-

rick Soddy (Ernest Rutherford munkatársa) által ösztönözve. Wells könyve, A felszabadult világ egy 
1958-ban Európában kitörő, majd a világon végigsöprő háborúval számol. A háborúban egy borzal-
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A világ, amelyben ma élünk, veszélyekkel teli. Ez többet jelent, mintsem hogy 
eltompulhassunk és azt a feltevést erőltetve, hogy a modernitás megjelenése egy 
boldogabb és biztonságosabb társadalmi rend kialakulásához vezet. Természete-
sen a haladásba vetett  hit elvesztése az egyik tényező, ami a történelem nagy elbe-
széléseinek elévüléséhez vezetett . Mégis nagyobb a tét, minthogy egyszerűen arra 
a következtetésre jussunk, hogy „a történelem nem tart sehová”. Ki kell fejleszte-
nünk a modernitás kétélű karakterének egy intézményi elemzését. Eközben ki 
kell küszöbölnünk a szociológia néhány hiányosságát, olyan hiányosságokat, 
amelyek a mai napig befolyással vannak a társadalmi gondolkodásra. 

A modernitás reflexív karaktere

A modernitás belső lényegéhez tartozik a hagyománytól való különbözőség. 
Ahogy korábban megjegyeztem, a modern és a hagyományos sok kombinációja 
megtalálható konkrét társadalmi környezetben. Sőt néhány alkotó amellett  érvelt, 
hogy ezek annyira szorosan összefonódtak, hogy minden általános összehasonlí-
tás értelmetlen. Azonban ez egészen biztosan így van, ahogyan azt a modernitás 
és refl exivitás kapcsolatának vizsgálatakor is láthatjuk. 

Egy alapvető jelentésében a refl exivitás az emberi cselekvések meghatározó 
jellemzőjeként jelenik meg. Minden humán létező rutinszerűen „kapcsolatban 
áll” azzal, amit csinál, ami a cselekvés inherens részét képezi. Más helyütt  ezt „a 
cselekvés refl exív lekövetésének” neveztem, igyekezve ráirányítani a fi gyelmet 
a folyamatok krónikus jellegére.9 Az emberi cselekvések nem foglalják magukba 
a kapcsolatok és okok összes láncolatát, de következetesek – és, ahogy Erving 
Goff man mindenekelőtt  megmutatt a –, sohasem hagynak fel a viselkedések és a 
kontextus ellenőrzésével. Ám ez még nem a refl exivitás speciális, a modernitással 
kapcsolatban álló érzése, habár fontos előzménye annak.

Hagyományos kultúrákban a múltat azért becsülték, a szimbólumokat pedig 
azért értékelték, mert generációk tapasztalatait hordozták magukban és állandó-

mas fegyver is bevetésre kerül, amit egy radioaktív anyagból, az ún. carolinumból állított ak elő. Bom-
bák százait, amiket Wells „atomi bombának” hívott , dobtak a világ városaira óriási pusztítást okozva. 
Ezt tömeges éhezés és politikai káosz követt e, mígnem egy új világköztársaság fel nem állt, amelyben 
a háború örökre tiltva van.) De az ipari fejlesztések és szervezetek kapcsolata a katonai hatalommal 
visszanyúlik a modern iparosodás korai időszakáig. Az, hogy mindez elemzés nélkül maradt a szo-
ciológiában, mutatja, hogy az újonnan megjelent modernitást lényegét tekintve békésnek tartott ák, 
szemben a korábbi korok militarizmusával. Nemcsak a nukleáris konfrontáció fenyegetése, hanem a 
katonai konfl iktusok valósága is a modernitás „sötét oldalának” alapvető része századunkban. A hu-
szadik század a háború évszázada, több a komoly katonai ütközetek száma a jelentős életveszteségek-
kel, mint a két megelőző század bármelyikében. Évszázadunkban eddig több mint 100 millió embert 
öltek meg háborúban, nagyobb mennyiséget, mint a tizenkilencedik század teljes népessége (beleszá-
molva a népességnövekedést is).

8 Lásd a statisztikákat: Sivard, Ruth Leger: World Military and Social Expenditures. Washington 
D.C., World, Priorities, 1983.

9 Giddens, Anthony: New Rules of Sociological Method. London, Hutchinson, 1974.
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sított ák. A hagyomány egy módja annak, hogy egy egységbe lehessen fogni a cse-
lekvések refl exív lekövetését és a közösségek idő- illetve térbeli szerveződését. Ez 
a tér és az idő egyfajta kezelése, ami be tud illeszteni bármely cselekvést vagy ta-
pasztalatot a közösség múltjába, jelenébe és jövőjébe, és ami ismétlődő társadalmi 
gyakorlatokból áll. A hagyomány sohasem teljesen statikus, mivel az újabb gene-
rációknak újra fel kell találniuk azt, miközben elsajátítják elődeiktől a kulturális 
örökséget. A hagyomány nem áll ellent a változásnak, hiszen egy olyan kontext-
usra vonatkozik, amelyben kevés a különválasztott  idő- és térbeli marker, és 
amelyben a változások szinte bármilyen formája értelmes lehet.

Szóbeliségen alapuló kultúrákban a hagyomány mint olyan nem igazán is-
mert, még ha ezek a kultúrák a leghagyományosabbak is az összes közül. A ha-
gyomány – a cselekvések és tapasztalatok rendszerezésének egy módjának – 
megértéséhez szükség van a tér-idő tengely megszakítására, ami csak az írás fel-
találásával válik lehetségessé. Az írás megnöveli a tér- és időbeli távolságok mér-
tékét, és új perspektívákat kínál a múlthoz, jelenhez és jövőhöz, amiben a tudásra 
való refl exivitás a meghatározott  hagyományokból indul ki.  Azonban a premo-
dern civilizációk refl exivitása még jócskán korlátozva volt a hagyomány újraértel-
mezésére és tisztázására, oly módon, hogy a „múlt” jóval többen nyomott  a „jövő-
nél” a latban. Sőt, amíg az írásbeliség csak kevesek monopóliuma volt, addig a 
rutinizált mindennapi élet a hagyomány régi jelentésével kapcsolódott  össze.

A modernitás eljövetelével a refl exivitás egy más karaktere érvényesül. A rend-
szer lényege a gondolkodás és a cselekvés állandó egymásra vonatkozása. A min-
dennapi élet rutinizáltsága egyáltalán nem kapcsolódik a múlthoz, kivéve, ha az, 
„ami korábban történt”, véletlenül megegyezik azzal, amit a bejövő tudás fényé-
ben mint alapértéket meg lehet őrizni. Jóvá lehet hagyni gyakorlatokat, amelyeket 
hagyományosan nem tennénk; így a hagyomány értékelhető ugyan, de csak egy 
olyan tudás fényében, amit nem a hagyomány hitelesít. A szokások tehetetlensé-
gével együtt  ez azt jelenti, hogy még a legmodernebb társadalmakban is szerepet 
játszik a hagyomány. Ám ez a szerep általánosságban sokkal kevésbé meghatáro-
zó annál, mint ahogy azt az olyan szerzők sugallják, akik elsősorban a hagyo-
mány és a modernitás kapcsolatára összpontosítanak a kortárs világban. Az iga-
zolt hagyomány csak egy álruhás hagyomány, amely igazi identitását csakis a 
modernség refl exivitásától kapja.

A modern társadalmi élet refl exivitása tartalmazza a társadalmi gyakorlatok 
folyamatos elemzését és a róluk érkező információk fényében való újraformálását 
is, amelyek így alapjukban változnak meg. Tisztában kell lennünk a jelenség ter-
mészetével. A társas élet minden formája részben a cselekvők róluk való tudásá-
ból áll. Witt gensteini értelemben tudni, „hogyan tovább”, a konvenciók lényegé-
hez tartozik, amelyeket a humán cselekvések hoznak létre és alakítanak újjá. 
A társas tevékenységek minden kultúrában öntudatlanul kapcsolódnak az éppen 
folyó és őket tápláló felfedezésekhez. De csupán a modernitásban radikalizáló-
dott  a konvenciók felülbírálata, ami (elméletileg) az emberi élet minden területén 
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érvényesül, beleértve a technológiák beavatkozását is az anyagi világba. Gyakran 
mondják, hogy a modernitás jellemezhető az újdonság iránti éhséggel, ám ez így 
nem teljesen pontos. A modernitás az újat nem önmagáért keresi, hanem az a 
nagyfokú refl exivitás következménye – ami, persze, a refl exiókra történő refl exió-
kat is tartalmazza.

Talán mi vagyunk most, a huszadik század végén azok, akik kezdenek rájönni, 
hogy mennyire nyugtalanító ez a kilátás. Amikor az ész követelése a tradíciók 
helyébe lépett , úgy tűnt, nagyobb biztonságérzetet kínál, mint a korábban létező 
dogmák. Ám ez csupán addig lehet meggyőző, amíg nem látjuk, hogy a moderni-
tás refl exív jellege aláássa magát az értelmet is, ha értelem alatt  egy bizonyos tu-
dás megszerzését értjük. A modernitás ilyen refl exíven használt tudáshalmazok-
ból áll, sőt azok által jött  létre; azonban bizonyosságukról kiderült, hogy félreér-
telmezett . Ott hontalanok vagyunk egy refl exív tudásra épülő világban, ahol soha-
sem lehetünk biztosak, hogy ezen tudás bármely eleme mikor kerül felülvizsgá-
latra.

Még azok a fi lozófusok is, akik a legrendíthetetlenebbül védelmezik a tudo-
mányos állítások bizonyosságát, mint Karl Popper, elfogadják, hogy „minden tu-
domány futóhomokra épül.”10 A tudományban semmi sem biztos és semmi sem 
bizonyítható, még akkor sem, ha egyes tudományos törekvések a világról adható 
legmegbízhatóbb információkat szolgáltatják is a számunkra. A kemény tudomá-
nyok világának szívében a modernitás szabadon úszkál.

A modernitásban nincs a „régi” értelemben vett  tudás, ahol „tudni” annyit 
tesz, mint biztosnak lenni. Ez ugyanúgy érvényes a természet- és a társadalomtu-
dományokra. A társadalomtudományok esetében azonban további megfontolá-
sok is szerepet játszanak. Ehelyütt  fontos észben tartanunk a korábban mondott a-
kat a szociológia refl exív vonásaival kapcsolatban.

A társadalomtudományokban az empirikus tudás bizonytalan karakteréhez 
hozzá kell adnunk azt a felfordulást is, ami az általuk elemzett ek kontextusához 
való szüntelen visszatéréséből származik. Ez a visszatérés, aminek a formalizált 
változata a „társadalomtudományok” megjelölés (a szaktudás egy meghatározott  
fajtája), alapvető a modernitás refl exív karakterének egészét tekintve. 

Mivel szoros a kapcsolat a felvilágosodás és az érvek iránti felfokozott  igény 
között , a természett udományok gyakran kitüntetett  helyzetbe kerültek, elválaszt-
va ezzel a modernséget korábbi koroktól. Még azok is, akik az interpretatív szo-
ciológiát preferálják a naturalistákkal szemben, némi rokonságot vélnek felfedez-
ni a természett udományokkal, különös tekintett el a tudományos felfedezések 
következtében kialakuló technikai fejlődésre. Azonban a társadalomtudományok 
a természett udományoknál mélyebben kapcsolódnak a modernitáshoz, hiszen a 

10 Popper, Karl: Conjectures and Refutations. London, Routledge, 1962, 34.
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modern intézmények lényege a társadalmi gyakorlatok felülvizsgálata a róluk 
szerzett  tudás fényében.11 

Minden társadalomtudománynak része ez a refl exív karakter, jóllehet innen 
nézve a szociológia foglalja el a központi helyet. Vegyünk egy példát a közgazda-
ságtan területéről. Az olyan fogalmak, mint „tőke”, „befektetés”, „piacok”, „ipar”, 
és sok egyéb fogalom, modern értelmükben a felvilágosodás és a kora tizenkilen-
cedik század önálló diszciplínájává váló, korai közgazdaságtan részeként jött ek 
létre. Ezek a fogalmak és a hozzájuk kapcsolódó empirikus következtetések azért 
születt ek meg, hogy a modern intézmények megjelenésével kialakult változások 
analizálhatóak legyenek. De nem tudtak, és nem is különböztek sohasem azoktól 
a cselekvésektől és eseményektől, amelyeket leírni kívántak. Elválaszthatatlan ré-
szei lett ek a „modern gazdasági életnek”. Nem lennének a modern gazdasági te-
vékenységek ugyanazok, ha nem sajátított a volna el a lakosság minden tagja eze-
ket a gondolatokat, számtalan mással együtt .

Egy laikus nem feltétlenül tudná defi niálni a „tőke”, vagy a „befektetés” fogal-
mát, de mindenki, akinek banki megtakarítása van, ezeknek a fogalmaknak az 
implicit és gyakorlati használatát bizonyítja. Az ilyen fogalmak és a hozzák kap-
csolódó elméletek és empirikus információk nem pusztán praktikus eszközök, 
amelyekkel az ügynökök jobban meg tudják értetni magukat másokkal. Sokkal 
inkább aktív cselekvőként létrehozzák az ügynökök viselkedését és azok indíté-
kait is. Nem lehet éles választóvonalat húzni a közgazdászok szakirodalma és 
aközött , amit a lakosság érdeklődő része (üzletvezetők, állami alkalmazott ak, a 
közvélemény tagjai) olvas vagy megszűr. A gazdasági környezet folyamatosan 
változik az ilyen visszacsatolások fényében, ezáltal a gazdasági diskurzus és az 
általa megteremtett  tevékenységek között  folyamatos kölcsönhatás működik.

A szociológiának a refl exív modernitásban betöltött  központi helyzete abból 
adódik, hogy a legáltalánosabban képes viszonyulni a modern társadalmi élet-
hez. Vizsgáljuk meg a keményvonalas naturalista szociológia példáját. A kormá-
nyok által közzétett  hivatalos statisztikák, mint a népesség, a házasság és a válás, 
a bűnözés stb. a társadalmi élet pontos tanulmányozásának az eszközeinek tűn-
nek. A naturalista szociológia pionírjainak, mint például Durkheimnek, ezek a 
statisztikák kemény adatként [hard data] szolgáltak, amelyekkel a modern társa-
dalmak pontosabban elemezhetőek, mint nélkülük. De még a hivatalos adatok 
sem csupán a társas tevékenységek analitikus megjelenítései, hanem szintén alko-
tórészei annak a társadalmi valóságnak, amelyből kiemelték vagy kiszámolták 
őket. A hivatalos statisztikák összeállítását kezdett ől fogva az állami hatalom és 
sok más szervezeti forma befolyásolja. A modern kormányok által koordinált ad-
minisztratív ellenőrzés elválaszthatatlan a „hivatalos adatok” rendszeres megfi -
gyelésétől, amelyet napjainkban minden állam végez.

11 Giddens: Constitution of Society, ch. 7.
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A hivatalos statisztikák rendszerezése önmagában is refl exív tevékenység, át-
hatva a társadalomtudományoktól, amelyek kialakított ák őket. A halott kémek 
gyakorlati munkájának alapja például az öngyilkossági statisztikák gyűjtése. A 
halál okainak és indítékainak értelmezése pedig olyan elméletek mentén zajlik, 
amelyek igyekeznek megvilágítani az öngyilkosságok természetét. Így tehát nem 
túl nehéz olyan halott kémet találni, aki már olvasott  Durkheimet…

A hivatalos statisztikák sem csak az állam területére korlátozódnak. Minden-
ki, aki ma egy nyugati országban házasságot köt, tudja például, hogy magasak a 
válási mutatók (és talán azt is, meglehet részlegesen, hogy a házasság és a család 
kedvez a demográfi ának). A magas válási mutatók ismerete befolyásolhatja a há-
zassági szándékot, ahogyan a tulajdonról való megfontolásokat és rendelkezése-
ket is. A válások mértékének fi gyelembe vétele sokkal több, mint egy durva adat 
tudomásulvétele. A laikusok ezt ugyanis a szociológiai gondolkodás hatására teo-
retizálják. Azáltal, hogy szinte mindenkinek, aki a házasságon tűnődik, van némi 
elgondolása a családi intézmények változásáról, változik a férfi ak és nők társadal-
mi helyzete és ereje, a szexuális szokások stb. – amelyek mindegyike további (re-
fl exív módon megismerhető) változások láncolatába kerül. A házasság és a család 
nem lenne manapság ugyanaz, ha nem lennének erősen „átszociologizálva” és 
„átpszichologizálva”. 

A szociológia és más társadalomtudományok elméletei, fogalmai és alapjai fo-
lyamatosan „ki- és beáramlanak”, jelentésük állandó mozgásban van. Ezáltal ön-
refl exíven újrastrukturálják tárgyukat is. A modernitás mélyen és eredendően 
szociológiai. Ett ől csak még problematikusabb a hivatásos szociológusok helyze-
te, akik a társadalmi életre vonatkozó szaktudás átadói, ugyanakkor csak egy lé-
péssel járhatnak a tudomány felvilágosult laikusai előtt .

Így tehát az az elképzelés, hogy a társas életről való nagyobb tudás (még akkor 
is, ha ez a tudás a lehető leginkább empirikus megalapozott ságú) egyenlő sor-
sunk nagyobb kontrollálásával: hamis. Ez (noha még ez is vitatható) igaz a men-
tális világra, de nem a társadalmi események univerzumára. A társadalmi világ 
megértésének növekedése akkor segítené elő az emberi intézmények világosabb 
megértését, így azok „technológiai” kontrollját is, ha a társadalmi élet teljesen el-
különülne az arról szóló tudáshalmazoktól, vagy ha ez a tudáskeret a társas cse-
lekvések okaira lenne szűkíthető, ami lépésről lépésre a viselkedések (konkrét 
igények mentén történő) „racionalizálásához” vezetne.

Valójában mindkét feltétel a társas cselekvések számos körülményére és kon-
textusára vonatkozik. Azonban mindkett ő egyfajta totalitásba torkollik, amelyet a 
felvilágosodás hagyott  ránk örökül. Mindez négy tényező következménye.

Az első – tényként nagyon fontos, de logikailag a legkevésbé érdekes, vagy 
a legkevésbé nehéz analitikusan belátni – a megkülönböztető erő. A tudás el-
nyerése ugyanis nem homogén módon történik, gyakran csak azok számára el-
érhető, akik azt valamilyen osztályhoz tartozó érdekek szolgálatába tudják állí-
tani.
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A második hatás az értékek szerepéről szól. Az értékrendek változása nem 
független a társadalmi élet változó perspektívái által létrehozott  újításoktól a 
 kognitív tájékozódásban. Ha az új tudás az értékek transzcendentálisan észsze-
rű alapjaira támaszkodna, akkor nem ez lenne a helyzet. Ám nincsen ilyen ész-
szerű alapja az értékeknek, és a tudásból származó belátások mozgó kapcsolat-
ban állnak az értékek között i tájékozódás változásaival.

A harmadik tényező a nem tervezett  következmények hatása. A felhalmozott  
tudásnak nincs olyan mértéke, amely kiterjedhetne a végrehajtás minden körül-
ményére, még akkor sem, ha egy tudás teljesen különbözik att ól a környezett ől, 
amiben végrehajtják. Ha a társadalmi világról alkotott  ismereteink egyszerűen 
egyre jobbak lennének, akkor ritkábbak lennének a korlátozott  és váratlan követ-
kezmények is. Azonban a modernitás refl exivitása blokkolja ezt a lehetőséget – és 
ez már maga a negyedik tényező. Habár ezt kevesebbszer említik a felvilágosodás 
korlátaival kapcsolatban, bizonyosan van olyan fontos tényező, mint a többi. Ez 
nem azt jelenti, hogy nem szerezhető stabil tudás a világról, hanem, hogy ez az 
ismeret hozzájárul e a világ instabil illetve változó jellegéhez.

A modernitás refl exív karaktere, amely szorosan összefonódott  a szisztemati-
kus önismeret állandó létrehozásával, nem stabilizálja a viszonyt a szakértők is-
meretei és a laikusok által a gyakorlatban használt ismeretek között . A szakértők 
megfi gyeléseiből származó ismeretek (sokféleképpen) visszahatnak a tárgyukra, 
amelyek így (elvben, de általában gyakorlatban is) megváltoznak. Ez a mozgás 
nem feleltethető meg a természett udományok hasonló mozgásaival, hiszen nem 
teljesen azonos azzal, amikor a mikrofi zikában egy megfi gyelés megváltoztatja a 
vizsgálat alanyát is. 

(…)

Összegzés

Most már megengedhetünk magunknak egy összegzést az eddig mondott ak-
ról. A modernitás dinamizmusának három fő, egymással szoros kapcsolatban álló 
forrását különböztett ük meg idáig:

Az idő és a tér különválasztása. Ez a tér-idő különbség feltétele, amely pontos 
idő- és térbeli elrendezést biztosít. 

A beágyazott ságot megszüntető folyamatok [disembedding mechanism] feltalálása. 
Ezek „kiemelik” a társadalmi cselekvéseket a helyileg meghatározott  interakciós 
összefüggésekből, és újrarendezik a nagy tér- és időbeli távolságban lévő szociális 
kapcsolatokat.

Az ismeretek refl exív elsajátítása. A társadalmi élet szisztematikus ismereteinek 
előállítása a rendszer reprodukciójának szerves részévé válik, egyre távolabb tol-
va a társadalmi életet a rögzült hagyományoktól.

A modern intézmények e három tényezője együtt esen magyarázza, hogy a 
modern világban miért inkább olyan az élet, mintha egy száguldó úthengerben 
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ülnénk (ezt a képet később részletesen kifejtem), és nem egy gondosan kontrollált 
és jól vezetett  autóban. Az ismeretek refl exív elsajátítása, ami lényegében stimulá-
ló, egyszersmind szükségszerűen instabil is, kiterjeszkedik, hogy hatalmas tér-
idő távokat tudjon magába foglalni. E kiterjesztés eszközeit a beágyazódást meg-
szüntető folyamatok biztosítják azáltal, hogy a társadalmi viszonyokat elvágják 
konkrét helyszíneken való „szituáltságuktól”.

A beágyazódást kiiktató folyamatokat így írhatjuk le:
A szimbolikus jelek és a szakértői rendszerek magukban foglalják a bizalmat, 

amely különbözik a gyenge induktív tudáson alapuló bizalomtól.
A bizalom olyan kockázati környezetben működik, ahol a biztonság (védelem a 

veszély ellen) különböző szintjei érhetőek el.
A kapcsolat a bizalom és a beágyazódatlanság között  túl absztraktnak tűnik 

itt . Később meg kell vizsgálnunk, hogy a bizalom, a kockázat, a biztonság és a 
veszély hogyan válnak a modernitás feltételeivé. Továbbá meg kell fontolnunk 
olyan körülményeket is, amelyekben a bizalom megszűnik, és hogy hogyan érthe-
tő meg leginkább egy helyzetben a bizalom hiánya.

A társas cselekvések során refl exíven alkalmazott  ismereteket (amit inkább 
úgy kéne értenünk: „állítások az ismeretekről”) négy további tényező jellemzi:

Megkülönböztető erő. Néhány egyén vagy csoport készebbnek mutatkozik spe-
ciális tudáshalmazok elsajátítására, mint mások.

Értékek szerepe. Az értékek és az empirikus tudás egymásra kölcsönösen hat-
va kapcsolódnak egy hálózaton belül.

A nem szándékolt következmények hatása. A társadalmi életről való ismeretek 
meghaladják azoknak a szándékát, akik átalakító célokra alkalmazzák őket.

A társadalmi ismeretek keringése egy kett ős hermeneutikában. A rendszer újrater-
melésének feltételeire vonatkozó, refl exíven alkalmazott  tudás lényegileg változ-
tatja meg azokat a körülményeket, melyekre eredetileg vonatkozott .

A következőkben nyomon követjük a refl exivitás ezen, a kortárs társadalmi 
világban felfedezhető jellemzőinek következményeit a bizalom és a kockázat kör-
nyezeteiben.

(Anthony Giddens: The Consequences of Modernity. Polity Press, Cambridge, 1996, 
1–9., 36–44., 53–54.)
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