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Aligha túlzás azt mondanunk, hogy a korai 
huszonegyedik századra a mém kifejezés való-
ságos ragállyá vált. A kulturális mintázatok-
nak a társadalmi életben betöltött ragályos 
szerepét jelölni hivatott szó maga is mémmé 
vált, erőteljes terjedésre hajlamos kulturális 
képződménnyé. Tudomásunk szerint a szó 
első megjelenése Richard Dawkins The Selfish 
Gene (Az önző gén) című, eredetileg 1976-ban 
kiadott munkájához datálható. A mém mint 
neologizmus feltalálása egy tágabb vizsgálódás 
vagy, mondhatni, fogalmi környezet részét ké-
pezi, nevezetesen az élet lényegére vonatkozó 
tágabb kérdésfeltevésnek. Az élet a replikáto-
rok összessége. Élő mindaz, véli Dawkins, ami 
képes a környezetéből történő szelekcióra, va-
lamint az önszaporításra. Az élet ott kezdődik, 
ahol a korai Földön található ősmolekula ké-
pessé vált „másolatokat készíteni önmagáról”.1 
Dawkins felfogása értelmében az élet az ön-
másolás egyre felgyorsuló tendenciáját jelölné. 
Ebben a darwiniánus koncepcióban minden 
élő jelenség redukálható a gének terjedésére 
vonatkozó irányultságra. Amennyiben lehánt-
juk a különböző rétegződéseket, az élőlények 
felszíni változatossága alá tekintve csupán a 
gének versenyét és küzdelmét fogjuk látni. 
Nélkülözhetetlen a tudományos leírás tekinte-
tében a gazdag és fantáziadús metaforák alkal-
mazása. Mint leszögezi Dawkins az első kia-
dás előszavában, „sablon vagy sem, számomra 
az igazság »különösebb a fantasztikumnál«. 
Túlélőgépek vagyunk – programjukat vakon 
követő robotszerkezetek, amelyeknek az a dol-
guk, hogy megőrizzék a géneknek nevezett 
önző molekulákat.”2 Az evolúció és tágabban 
az élet egészének története leírható a gének 
történeteként. Nem merő öncélt jelentenek 
ebből a perspektívából a testek: ezek a képződ-

1  Dawkins, Richard: Az önző gén, ford. Síklaki István, 
Budapest, Kossuth, 2011, 34.

2  Uo., 7.
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mények csupán átmeneti szubsztrátumai az önszaporításra és terjedésre törekvő alap-
vető replikátoroknak, a géneknek. Ez minden kétséget kizáróan erősen versenyalapú 
felfogás. Az élővilág változatossága a replikátorok között fennálló verseny következ-
ménye; evolúciós fegyverkezési versenyek folytán alakítanak ki egyre kifinomultabb 
szubsztrátumokat a replikátorok. Kumulatív tökéletesedés figyelhető meg tehát a 
replikánsok történetében.3 Olyan folyamatoknak lehetünk tanúi az élet kapcsán, 
amelyek valamilyen szándékolatlan célszerűségre engednek bennünket következtet-
ni. Ugyanakkor minden azon áll vagy bukik, mekkora jelentőséget tulajdonítunk a 
„harc” metaforájának ebben a modellben. Azok a replikátorok élnek túl, „amelyek 
túlélőgépeket építenek maguknak”.4 Az ilyen szófordulatok azt implikálhatják, mint-
ha valamilyen célszerűség vagy racionalitás jellemezné a gének ténykedését. Pedig 
ilyenről szó sincsen, ugyanis Dawkins nem kíván képviselni semmilyen pánpszichista 
álláspontot, ami a létezés összes szegmensébe belevetíti a tudatosságnak egy átható, 
határtalan típusát. Az „önzőség” egy metafora a gének önszaporítására vonatkozóan. 
Mary Midgley felveti a koncepcióval szemben annak egoista implikációit, mondván, 
hogy még metaforaként is félrevezető kifejezés az „önző gén”. Dawkins nem ügyel 
kellőképpen az általa alkalmazott metafora domesztikálására, így az elszabadul, és 
irányíthatatlan módon állít elő sorban olyan implikációkat, amelyek Midgley szerint 
tarthatatlanok.5 Ezalapján az „önzőség” félrevezető, mert valamilyen szándékoltságot 
tartalmaz akkor is, ha Dawkins tagadja a replikátorok részéről a túlélésre való törek-
vés szándékolt voltát.

Igazat adhatunk Midgley-nek abban a tekintetben, hogy minden metafora haj-
lamos a csúszásra. Sikamlós jellegükből adódóan könnyen eredményezhetnek szem-
antikai csapdákat. Viszont mégiscsak azt kell mondanunk, hogy az olyan heterogén 
jelenségek kapcsán, mint amilyen a replikátorok ragályossága, igencsak képmutató 
vállalkozás volna a szemantikai tisztaság igényének a fenntartása. A replikátorok a 
hibán keresztül szaporodnak, aligha jöhetnének létre új formák a másolási műveletek 
meghibásodása híján. A hibás jelleg már eleve bennefoglaltatik az életben, archaikus 
sajátossága az élet-mint-önreplikációnak. Azzal a paradoxonnal kell szembesülnünk 
az élet kapcsán, hogy tökéletesedése csakis a másolás tökéletlensége folytán mehet 
végbe. A teremtés tévedések sorozatának eredménye. Ha minden másolás rendjén 
zajlana, akkor az egysejtűek színvonalán rekedt volna a földi élet. Egyszerűen fo-
galmazva, a változatosságot a hibának köszönhetjük.6 Kézzelfogható textuális követ-
kezményekkel jár a hiba kiiktathatatlanságának, sőt, szükségszerűségének elismerése. 
Olyan írásmód szükségeltetik a replikátorok lételméleti feltárásához, amely maga is a 
hibás metaforákkal operál. Nézetünk szerint pontosan ez motiválja Dawkinst, ami-
kor egy eltorzított, teljesen deformált görög kifejezést alkot meg az utánzás útján 
terjedő kulturális jelenségek jelölésére. A látszólag hanyag megfogalmazás mögött egy 

3  Uo., 38.
4  Uo., 39.
5  Midgley, Mary: Gene-juggling, Philosophy, 54. évfolyam, 1979/210, 439–458, 447.
6  Dawkins: i. m., 35.
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gondos szövegépítési stratégia rejlik, ezért érdemes a „mém”-neologizmus Dawkins 
által való felvezetést teljes egészében idéznünk: 

Az új replikátornak nevet kell adnunk, olyan nevet, amely a kulturális átadás egy-
ségének vagy az utánzás, az imitáció egységének gondolatát hordozza. A ’mnéma’ 
szónak tetszetős görög származása van, de olyan egy szótagú nevet szeretnék találni, 
amely egy kicsit úgy hangzik, mint a ’gén.’ Remélem, klasszikus műveltségű ba-
rátaim megbocsátanak nekem, ha a mimémát mémre rövidítem. Ha ez némi vi-
gaszt nyújt, akkor azt is gondolhatjuk, hogy a ’memória’ szóval vagy a francia meme 
(ugyanaz) szóval rokon.7

Az önmagukat másoló képződmények történetének minőségi értelemben is új állo-
mását jelöli a mém, ez az eredendően hibás másolat. Eleve kételyek övezik a metafora 
tudományosságát, etimológiailag sem állja meg a helyét, grammatikailag pedig egye-
nesen botrányos. És mégis, a Dawkins által éltrehívott „mém”, a sikeresen terjedő 
kulturális jelenségeket jelölni hivatott szó, önmagában is sikeres karriert futott be, 
a maximális elterjedtség állapotára téve szert. Messze kinőtte a tudományos nyilvá-
nosság szűk keretét, mivel mára a köznyelv részévé vált, igaz, némi kerülőúton, az 
Internet segítségével. Mi történt? Miben rejlik a mém sikere? És egyáltalán lételméleti 
értelemben, micsoda a mém? Dawkins a replikátorok evolúciós sikerének három ösz-
szetevőjét különbözteti meg: a hosszú életet, a termékenységet és a másolási megbíz-
hatóságot.8 Ezen összetevők mindegyike távolról sem ellentmondásmentes, továbbá 
egymással konfliktusban is állnak. A termékenység például nagyságrendekkel fonto-
sabb a replikátor szempontjából a hordozóként funkcionáló túlélőgép-egyedek élet-
hosszánál. Ebben a vonatkozásban a „hosszú élet” a replikátor-összesség élettartamára 
vonatkozik, és nem az egyed szintjén értelmezendő.9 A másolás megbízhatósága is 
igencsak képlékeny, mivel minden átvitel ki van téve a „folyamatos mutáció” lehető-
ségének.10 Egyáltalán nem zárja ki egy mém termékenységét a meghibásodás, viszont 
egy ponton túlmenően már leválik a mémről egy másik, újabb mém. Jól látható 
ez Dawkins saját neologizmusának alakulásában is, mivel a kétezres évek második 
évtizedére a könnyen terjeszthető médiatartalmak szinonímájává vált, ami az eredeti-
nél egy szűkebb fogalomhasználatra utal.11 Mémnek tekinthető bármilyen kulturális 

7  Uo., 247–248.
8  Uo., 250.
9  Uo.
10  Uo., 251.
11  Az internetes mém fogalmát először egy 1994-es cikkben alkalmazta Mike Godwin újságíró. Godwin, 

Mike: Meme, Counter-Meme, wired.com, 1904. 10. 01. URL: https://www.wired.com/1994/10/
godwin-if-2/ (Utolsó letöltés: 2019. 06. 27.) A maga részéről Dawkins egyébként kifejezte ugyanezen 
médium hasábjain ellenszenvét az „internetes mém” kifejezéssel kapcsolatosan, mivel nézete szerint 
a mém kizárólag nemszándékolt kulturális utánzásformák jelölésére alkalmazandó, míg az internetes 
mém mögött fellelhető a szándékosság. Mint látni fogjuk, a kulturális utánzás távolról sem kizárólag 
szándékos cselekvés terméke, ennyiben Dawkins megkülönböztetése ezen a ponton túlságosan is me-



62

Lovász Ádám

SároSpataki Füzetek 23. évFolyam  2019 – 2

jelenség Dawkins szerint, ami az utánzás révén terjed, méghozzá szándékolatlan mó-
don. Szemben a génnel, a mém a kulturális evolúció terméke. A kulturális evolúció 
legfőbb sajátossága az, hogy, mivel nem kapcsolódik immáron organikus szubsztrá-
tumhoz, jóval gyorsabb módosulásokat képes végrehajtani, mint a genetikai evolú-
ció. Az önző génekhez analóg szerkezetet mutat a mémek ragályossága, olyannyira, 
hogy az utánzás révén közvetítődő kulturális evolúció „erősen felgyorsult genetikai 
evolúciónak látszik”.12 Itt a hangsúly természetesen a látványon van, ugyanis a mém 
egészen más hordozót alkalmaz, mint a gén. A gén számára elsősorban a test alkotja 
a számára otthonos belső miliőt. A szexuális reprodukción keresztül testről testre he-
lyeződnek át a gének, és hajtják végre az önmásolási mechanizmusaikat. Ezzel szem-
be a mém agyról agyra költözik: a tudaton kívül nincsen szüksége bármilyen egyéb 
közvetítőszervre. A sikeres gondolat „agyról agyra terjedve szaporodik”, méghozzá a 
biológiai öröklődéshez képest bámulatos sebességgel.13 Az új replikátor szintugrást je-
lent az önszaporítási funkcióval azonosított élet történetében. A kulturális szint jóval 
rugalmasabb alkalmazkodási formákat tesz lehetővé. Akárcsak az „önző” gén, a mém 
is úgy viselkedik, mintha céltudatos lenne. Úgy tesz, mintha a maximális terjedési 
sebesség elérésére törekedne. Ennek érdekében a mém csak azokat a kulcselemeket 
továbbítja, amelyek nélkülözhetetlenek a ragály fenntartásához. Ily módon elkerül-
hetetlen a mimetikusan terjedő tartalmak „karikatúraszerű” jellege.14 Miképpen a 
gének, a mémek is versenyben állnak egymással. Minden mémnek meg kell küzde-
nie véges számú agy figyelméért, és ezt a küzdelmet, miképpen általánosságban is a 
replikátorok harcát, „pszeudokönyörtelenség” jellemzi.15 Noha hajlamosak vagyunk 
azt gondolni, hogy számos kulturális jelenség képes egymás mellett megférni, ez a ké-
nyelmes és toleráns elképzelés rögvest csődöt mond, amikor a nagykiterjedésű mimé-
tikus jelenségekre vetjük tekintetünket. Számtalan eklektikus zenei műfaj képviselője 
megfér egymás mellett egy városban, országban, vagy „glokális” kulturális miliőben, 
de rendkívül kevés zeneszám válhat toplistássá, minden étteremben, kávézóban és 
bevásárlóközpontban lejátszásra kerülő, kvázikötelező érvénnyel bíró kulturális tö-
megtermékké. Ezutóbbi szólamok köre igencsak szűk, és számos szelekción kell ke-
resztülesniük a kifejezetten ragályos kulturális jelenségeknek.

De mi dönti el az egyik mém diadalát a másikkal szemben? Miképpen tesz szert 
egy interneten elérhető videó sokszázmillió megtekintésre? A ragályosság magyaráza-
tát illetően, legalábbis a kulturálisan terjedő mémek kapcsán, Dawkins adós marad. 
A kulturális mém, kihasználva az emberi tudat rugalmasságát, valamint az utánzásra 
nyitott kulturális környezetet, parazitikus módon képes tudatról tudatra ugrani és 

revnek tűnik. Solon, Olivia: Richard Dawkins on the internet’s hijacking of the word ’meme’, wired.
co.uk, 2013. 06. 20. URL: https://www.wired.co.uk/article/richard-dawkins-memes (Utolsó letöltés: 
2019. 06. 27.)

12  Dawkins: i. m., 245.
13  Uo., 248.
14  Uo., 252.
15  Uo., 255.
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terjeszteni önmagát, míg kimeríti a benne rejlő tartalmat. A kulturális mém mesz-
sze túléli a szubsztrátumként szolgáló emberi egyedek génjeit is.16 Viszont Dawkins 
nem igazán vázolja fel, pontosan hogyan is tér el a mém terjedése a gén terjedésétől, 
melyek azok a különbségek, amelyek a kulturális replikátor sajátjai, és a génre nem 
jellemzőek. Az „öntudatlan, vak replikátorok” terjedése az ember esetében, a génál-
lományról való leválás folytán, magasabb sebességfokra kapcsol.17 De túl az analó-
gia felállításán, Dawkins adós marad a mém mélyebb értelmezésével. Reduktivista 
pozíciója minden összetett jelenséget a replikátorok működésére bont le, viszont 
egyáltalán nem lényegtelen, melyik szintről beszélünk. Mivel az ősminta a dawkinsi 
magyarázatban mégiscsak az önző gén, ez azt vonja maga után, hogy a mémet, legyen 
bármilyen „újszerű”, szükségképpen beborítja a gén hosszú árnyéka. Márpedig maga 
Dawkins is elismeri, hogy a kulturális evolúció és szelekció folyamatai más sajátos-
ságokat mutatnak, mint az organikus evolúció jelenségei. Ha ez így van, akkor az 
olvasó joggal elvárhatná a mém terjedését illető leírást. Pontosan ezutóbbi az, amit Az 
önző gén keretén belül nem kapunk meg, máskülönben a kötet címének egy tágabb 
viszonylatra kéne utalnia. Dawkins teljesíti azt olvasónak a gének életére vonatkozó 
leíráshoz kapcsolódó igényét. Ennél többet viszont nem tesz. A mém zárvány marad 
az önző génről szóló leírásban. Christopher Evans informatikus egyenesen úgy fogal-
mazott, félig az elborzadás, félig a csodálat hangján, hogy az „önző gén” egy „rettene-
tes fogalom – minden állati életet, így az ember, annak minden méltóságával együtt, 
teljesen prostituál a vírusszerű szubsztanciák vak célszerűségének”, ám nézete sze-
rint mégsem cáfolható tudományos értelemben, mert empirikusan helytálló leírást 
nyújt a replikátorok ténykedéséről.18 Itt és most nem feladatunk igazolni a genetika 
tudományterületének empirikus eredményei fényében a dawkinsi gén „önzőségét”, 
„önzetlenségét” vagy „semlegességét”. Ezt illetően, filozófiatudományi álláspontból, 
tartható pozíciónak tűnik az agnosztikusság. Túl az egoizmus kérdésén, amit nyitva 
hagyunk, mégis rá kell mutatnunk arra, hogy Dawkins leírásában egy kidolgozatlan 
zárvány marad a mém. Társadalmi relevanciával bír az utánzás, de ennek mechaniz-
musai explikálatlanok maradnak a dawkinsi számadásban.

Szerencsénkre rendelkezésünkre áll az össztársadalmi ragályosságnak egy jóval 
összetettebb modellje is, amely a biológiai reduktivizmus helyett sokkal árnyaltabb 
leírást kínál az utánzásról mint társadalmi jelenségről. Sőt, éppenséggel az utánzást 
tekinti a tulajdonképpeni társadalmi összetevőnek. Gabriel Tarde francia pozitivista 
szociológus és kriminológus Les lois de l’imitation (Az utánzás törvényei) című, elő-
ször 1890-ben kiadott monumentális művére gondolunk. Ellentétben a pozitivista 
irányzat alapítójával, Auguste Comte-tal vagy kortársával, Émile Durkheimmal, Tar-
de sohasem tett szert jelentősnek mondható hírnévre. Hosszú ideig a szociologizáló 
pozitivizmus egy marginális képviselőjeként számon tartott tudománytörténeti ér-
dekességként volt elkönyvelve, dacára annak, hogy már 1903-ban napvilágot látott 

16  Uo., 257.
17  Uo., 258.
18  Evans, Christopher: The Mighty Micro, London, Victor Gollancz, 1979, 171.
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főművének angol fordítása is. Az alapvető fordulat okaként Dawkins és a nyomán 
kialakuló mimetika tudományterületének a robbanásszerű fejlődése mellett Mauri-
zio Lazzarato 2002-ben megjelent, Puissance de l’invention című kötetét említhetjük, 
amelyben az olasz filozófus felvázol egy a maga nemében is rendkívül érdekesnek 
tekinthető vitalista szintézist Tarde és Deleuze és Guattari társadalomfilozófiái kö-
zött, ami a makroszintű értelmezés helyett a társadalom „mikro-politikai” folyama-
tainak fontosságára hívja fel a figyelmet. Lazzarato neve mellett említhetjük továb-
bá Everett Rogers kommunikációtudós és szociológus 1962-es kötetét, a Diffusion 
of Innovationst is.19 Noha a „mém” mint kifejezés értelemszerűen nem hangzik el 
Tarde kötetében, a mű tárgya a kulturális utánzás, és ennyiben a legelementárisabb 
módon kapcsolódik a mém fogalmához. Sőt, retroaktív módon máig az utánzásról 
mint társadalmi jelenségről szóló legszisztematikusabb műnek tekinthető, ami kidol-
gozottságát illetően meghaladja Dawkinsnak a mémről szóló könyvfejezetét. Mivel 
bennünket a mém lételméleti tétje foglalkoztat, arra a kérdésre kell keresnünk a vá-
laszt, hogy Tarde miképpen definiálja az imitáció jelenségét. Ez szorosan maga után 
vonja azt a kérdést is, hogy egyáltalán mi az, ami voltaképpen utánzásra, lemásolásra 
és sokszorosításra kerül. Így olvasatunkat mindvégig ez a kettős kérdés fogja vezérel-
ni, máskülönben elvesznénk a részletek kavalkádjában, amelyekkel olvasói türelmét 
próbára teszi Tarde. Noha szociológiai műről beszélünk, a Les lois de l’imitation bővel-
kedik különböző bölcseleti, politikafilozófiai, jogtörténeti, módszertani, közgazda-
ságtani és valláselméleti kitérőkkel. Amennyire egyszerű Dawkins fogalmazása, any-
nyira körülményes, már-már követhetetlen Tarde okfejtése, ami nem egyszer egészen 
a fantasztikumig fokozódik. Olyan intenzitású spekulációkkal találja szemben magát 
az olvasó, amelyek a kortárs társadalomtudományok érdeklődésén finoman is szól-
va kívül esnek. Számunkra tehát a francia katonák egyenruháinak fejlődéstörténete 
vagy az amerikai nők dohányrágásának „undorító szokása”20 másodlagos jelentőségű 
példákként tételezhetőek, amelyek a mű központi mondandójához illesztett illuszt-
rációkként kezelendőek. Valóban csodálatraméltó az a fokú esztétikai kidolgozottság, 
amellyel olvasóit jutalmazza Tarde, viszont az utánzás lényegére irányuló rákérdezé-
sünknek itt és most zárójeleznie kell a szerző által hozott példák gazdag tárházát. Az 
utánzás struktúrája és evolúciós sajátosságainak minősége az, ami társadalomfilozófi-
ai és szociálontológiai szempontból releváns.

A comte-i szociológiával egybevágó módon, Tarde is zászlajára tűzi a „tiszta szo-
ciológia” programját. Ennek alapján, noha az utánzás analógiákat mutat a természeti 

19  Rogers, Everett: Diffusion of Innovations, New York, Free Press, 1962.; Lazzarato, Maurizio: Puis-
sances de l’invention. La psychologie économique de Gabriel Tarde contre l’économie politique, Paris, Les 
empêcheurs de penser en rond, 2002.; A lazarattói „mikro-politika” fogalmát illetően pedig lásd 
Muldoon, James: Lazzarato and the micro-politics of invention, Theory, Culture & Society, 31. évfo-
lyam, 2014/6, 57–76.

20  Tarde, Gabriel: The Laws of Imitation, transl. Parsons, Elsie Clew, New York, Henry Holt & Com-
pany, 1903, 327.
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jelenségekkel, egy tisztán társadalomtudományi magyarázat szükségeltetik.21 Olyan 
törvények kinyerése szükséges, amelyek megvilágítják az utánzás jelenségét anélkül, 
hogy egyéb tudományterületek vagy valóságszintek fogalmaira támaszkodnának. 
Mindazonáltal Tarde-nak sincsenek illúziói a tudomány által feltárt törvényszerűség 
és a valóság káosza közötti szakadék áthidalhatatlanságát illetően. A törvény egy ki-
vetítés eredménye, konstrukció, ami a társadalomtudóst segíti a társadalmi körülmé-
nyek rendezetlenségének és sokféleségének értelmezésében. Tarde felfogása szerint a 
„törvény” elsősorban propedeutikai eszköz. Valójában nem rendelkeznek a tudomány 
törvényszerűségei bármilyen ontológiai státusszal. A létezés teljességére a törvények 
aligha vonatkozhatnak, mert „az aktuális a hatalmas kontingenciától elvonatkoztat-
hatatlan, csakis annak függvényében értelmezhető [...]. Ebben úszik, mint egy csillag 
a végtelen űrben.”22 A szükségszerűség látszata alatt mélységes, kifürkészhetetlen irra-
cionalitás található, ezt még a látszólag legszilárdabban bebizonyított törvényszerűsé-
gek ismeretében sem feledhetjük. Ezutóbbi szempont, nevezetesen az ésszerűségnek 
a társadalmi életben betöltött marginális szerepe, visszatérő mozzanat Tarde társada-
lomtudományi modelljében. A második kiadáshoz írt előszó már némileg kevésbé 
lírikusan a következőképpen definiálja az utánzás jelenségét: „az egyik elmének a má-
sikra gyakorolt távolról való cselekvése”.23 Tarde ontológiai tézise egyszerű: mindaz, 
ami létezik, ismétlésekből alkotódik. A létezésnek három szintjét különböztethetjük 
meg, ezek a társadalmi, a vitális és a fizikai. Mindhárom létszintnek megfeleltethető 
az ismétlésnek egy domináns formája, amely a saját szintjére leginkább jellemző.  
A társadalomnak az „utánzó”, az életnek az „öröklődő”, a fizikai létnek pedig a „vib-
ráló” utánzás feleltethető meg.24 A társadalmi jelenségek is a „fertőzés”, „megfertő-
ződés” analógiájára gondolhatóak el. Fontos itt ugyanakkor az „analógiára” helyezett 
hangsúly, mert Tarde egész törekvése ellentétes a társadalmi jelenségeket életfolya-
matokká redukáló determinista fajelmélet törekvéseivel, mint amit például notori-
ózus kortársa, Arthur de Gobineau képviselt. Gobineau-val szemben Tarde amellett 
érvel, hogy noha a létezés három szintje egymásra épülve erősíti fel egymás hatásait, 
végzetes módszertani hiba biológiai alapokra redukálni a kulturális úton terjedő és 
kifinomodó sajátosságokat. Evolucionista felfogása szerint, ami egyébként nem volt 
idegen a korszak progresszív gondolkodóitól,25 az öröklődés is tagadhatatlanul hatás-

21  Uo., ix.
22  Uo., x.
23  Uo., xiv.
24  Uo., 7.
25  Gondolhatunk itt a Herbert Spencer neve által fémjelzett szociáldarwinizmus távolról sem ellensé-

gesnek mondható progresszív francia fogadtatására. A haladás eszméje ebben az időszakban kifejezet-
ten merített a darwini evolúcióelméletből. A korai huszadik század kapcsán beszélhetünk egy „evo-
lucionista baloldalról”, ami a darwinista evolúcióelmélet eredményeit is igyekezett összeegyeztetni a 
politikai haladáselvűséggel. Különösen nagyhatású volt Spencer társadalomfilozófiája Franciaország-
ban és Olaszországban, de említhetjük magyar vonatkozásban Jászi Oszkárt is. Erről az eszmetörténeti 
szálról bővebben lásd Beck, Naomi: Le Gauche Évolutionniste. Spencer et ses lecteurs en France et en 
Italie, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2014.
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sal van a társadalmi életre, miképpen a fizikai világ vibrációi is, viszont a társadalmi 
szinten domináns ismétlésforma mégiscsak az utánzás. Gobineau és rasszelméleti ta-
nítványai elvétik tehát a társadalommagyarázatot, amikor biologizálják a társadalmat, 
tulajdonképpen a legújabbkori fiziokratáknak tekinthetőek.26 A társadalom nem élő 
organizmus, hanem egy mesterséges, élettelen képződmény.

Amennyiben a társadalmi létszintről beszélünk, ez egy olyan struktúrát jelöl, ame-
lyet utánzás és újítás viszálya jellemez. Valamennyi utánzott, lemintázatott mozzanat 
ugyanis a maga története során újításként látott napvilágot.27 Miként Dawkinsnál 
is, az ismétlés Tarde-nál is alapvetően a differenciálódást szolgálja, és nem fordítva.  
A különbség az ismétlés mint alapvető szintézis terméke. „Az ismétlés”, írja Tarde, „a 
változatosság végett van.”28 Huszonegyedik századi szemmel rendkívül korszerű mó-
don Tarde nem tagadja a társadalmiságot az állatoktól, viszont nagyon is úgy gondol-
ja, hogy egyedül az ember esetében kitüntetetté válik az utánzás. Az ember annyiban 
„társadalmi lény”, amennyiben „utánoz”.29 Nem túlzás azt állítani, hogy az utánzás a 
tulajdonképpeni társadalmi szintézis Tarde rendszerében. Művének célja az utánzás 
általános modelljének kidolgozása, ami számot vet ugyanakkor az utánzás dinamikus, 
ám aszimmetrikus ellenpárjának, a feltalálásnak, a törvényszerűségeivel is. Még a leg-
szilárdabb, legidőtállóbbnak tűnő civilizációs formák alatt is megtalálható a ragályos-
ság. A társadalom fundamentuma az ismétlésnek egy olyan felgyorsult formája, ami 
az „önmagát-terjesztő ragály” mintájára gondolható el.30 Eredendő jellemzője a társa-
dalomnak, kiváltképpen a modern társadalomnak, az újítások terjedési sebességének 
fokozódása. Ez a tendencia az ötletek azonnali terjeszthetőségének ideálja felé tendál. 
Rendkívül előrelátó módon, Tarde úgy gondolja, hogy a jövő technológiái lehetővé 
tehetik az utánzás azonnaliságát, ami viszont nagymértékben destabilizálhatja a jövő 
társadalmát és annak kultúráját. Az azonnali utánzás ennélfogva megfeleltethető az 
„abszolút irritálhatóságnak”.31 Szemben azokkal a társadalmi modellekkel, amelyek 
a társadalmi struktúrákra vagy a racionalitásra helyezik a hangsúlyt, Tarde úgy látja, 
hogy alapvetően a vágy és a hit uralja a társadalmi életet, ez a két vektor az, ami meg-
határozza azt a szociokulturális környezetet, amelyben az újítások végbemennek. Az 
ember elsősorban vágyó lény, és csak másodsorban ésszerű.32 Az utánzás tekinthető 
annak a médiumnak, ami összekapcsolja a társadalom tagjait. Ellentétben Durkhe-
immal, aki a munkamegosztást és a vallást tekinti elemi társadalomintegráló ténye-
zőnek, Tarde felfogása szerint az utánzás a mérvadó össztársadalmi szintézis. Ám ez 
egyáltalán nem racionálisan irányítható vagy bármilyen szempont szerint tudatosan 
formálható. Dawkins kifejezi abbéli reményét, hogy az ember a maga észhasználatán 

26  Tarde: i. m., xxii.
27  Uo., 2.
28  Uo., 7.
29  Uo., 11.
30  Uo., 17.
31  Uo., 70.
32  Uo., 32.
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keresztül meghaladhatja saját körülményeit, és nemet mondhat az önző replikátorok-
nak.33 Vele ellentétben Tarde egyáltalán nem tartja lehetségesnek az utánzással mint 
olyannal való bármilyen érdemi, önreflexív szembehelyezkedést. Akkor is, amikor 
tagadunk egy fennálló utánzásformát, valójában elköteleződünk egy másik utánzás 
mellett. Az utánzásból nincsen kiút. Nagyon találó módon a hipnózis hasonlatával 
élve rámutat Tarde arra, hogy még az önmagát a társadalom egyéb területeihez ké-
pest külsődlegesként elgondoló megfigyelő, így a szociológus is, alárendelődik annak 
a társadalomnak a kollektív illúzióinak, amelyben éppen él. Sőt, ez alól még csak 
azok sem mentesülnek, akik önmaguknak arrogálják a vezető szerepet: „A társadalmi 
állapot, akárcsak a hipnotizáltság, csupán egyfajta álom, az irányítás és a cselekvés 
álma. Mind az alvajáró, mind a társadalmi ember abban az illúzióban szenved, hogy 
azok az ideák, amelyek megszállva tartják őket, spontán eredetűek.”34 Szabad ágensek 
helyett mindannyian irányítottak, manipuláltak vagyunk, méghozzá az össztársadal-
mi ragályosságként funkcionáló utánzás mechanizmusai által. Ez utóbbiak uralják 
despotikus erővel még a legdemokratikusabb társadalmi formákat is.

Szemben a rasszistákkal, Tarde úgy gondolja, hogy a nyitott, szabad társadal-
makban a társadalmi evolúció folyamata leválik a biológiai szubsztrátumnak való 
alárendeltségnek. Ettől persze nem szűnik meg sem az öröklődés, sem a még alapve-
tőbb ismétlésforma, a fizikai világban mindenütt jelenvaló vibrálás, de a társadalmi 
létszinten a domináns ismétlésformává az utánzás válik.35 Így a tiszta szociológiának 
elsősorban az imitáció megértésére kell irányulnia. A nehézséget az okozza, hogy Tar-
de elismeri az ismétlésformák részleges átfedését. Vagyis előfordulnak olyan esetek, 
mint például az egymástól rendkívüli távolságban található piramisok ismétlése kap-
csán, amikor bizonyos társadalmi jelenségek vagy esztétikai formák megismétlődnek 
bármilyen utánzási viszony híján is. Egyáltalán nem kizárható, hogy környezeti ha-
sonlóságok folytán – a piramisépítő civilizációk rendre hasonló, rendkívül termékeny 
tájakon bontakoztak ki – véletlenszerű „parallelizmusok” alakulhatnak ki egymással 
érintkezésben nem lévő kultúrák esetében is.36 Továbbá az egyik létszintet domináló 
ismétlésforma, szintet ugorva, hathat más szintekre is. Mindazonáltal ezeket Tarde 
alacsony valószínűségű eseményeknek tartja, és a legtöbb újítás nézete szerint döntő-
részt az imitáció mechanizmusán keresztül terjed. A ragályosan terjedő új kulturális 
formák határozottan nem mutációk, szemben Dawkins álláspontjával. Ahhoz, hogy 
egy innováció terjedhessen, kereszteznie kell legalább két „imitációs folyamot”.37 
Hatékonynak nevezhető mindazon újítás, ami kapcsolatba hoz legalább két vágyat. 
Minden innováció egy problémára adott válasz. De a válaszadás művelete sohasem 
végleges, egyszer és mindenkorra lezárt folyamat: az új válaszok új vágyakat is termel-
nek, megannyi kívánságot, óhajt és igényt tartalmaznak magukban, rejtett, felszínre 

33  Dawkins: i. m., 258.
34  Tarde: i. m., 77.
35  Uo., 36.
36  Uo., 42.
37  Uo., 43.
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törekvő potencialitásként. Az univerzum egészét áthatja a terjedés energiája. Mindaz, 
ami létezik, minden egyes vibrálás, a terjedés maximumára törekszik. A modern, 
nyitott társadalom szintjén egyedül a nyelv az, ami valamilyen értelemben gátat szab 
az újítások terjedésének, de ez a határ is Tarde szerint igencsak erodálódni látszik. 
Könnyen elképzelhetőnek tartja akár egyetlen civilizáció dominanciáját a Földön, 
sőt, az utánzás jelensége nézete szerint a kulturális uniformizálódás irányába mutat. 
Egyetlen globális kultúra kialakulása felé halad a határtalan utánzás, noha művének 
végén megjegyzi szerzőnk, hogy a mulandóság és kontingencia folytán a jövőbeni 
globális kultúra hamar szülne partikularista reakciókat is, amelyek beletorkollnának 
egy „általános mizantrópiába”, a fiktív globális rend összeomlásába.38 Távolról sem 
az egyirányú optimizmus hangján szól tehát Tarde az utánzásról és annak követ-
kezményeiről. Attól, hogy valami széleskörűen elterjedtté vált, az nem előnyösebb 
vagy hátrányosabb a hordozóra nézve az általa kiszorított utánzásformáknál. Terjedé-
si képességéről tanúskodik az éppen aktuálisan elterjedt szokás kiterjedése, de más, 
esztétikai vagy morális értékek tekintetében a szociológusnak semlegességre kell töre-
kednie. Legyen szó egy morális elvről vagy szórakozási formáról (a leírás szempontjá-
ból lényegtelen), a fennállás tényéből nem következik semmi annak igazságértékére 
vonatkozóan. „Nem szükséges”, figyelmeztet bennünket Tarde, „hogy a propagálásra 
kerülő dolog szép, hasznos vagy racionális legyen.”39 A lehető legabszurdabb, a va-
lóságtól leginkább elrugaszkodott ismétlések is elterjedhetnek, amennyiben össze-
kapcsolódnak kellően nagylétszámú népesség pszichológiai igényeivel és vágyaival. 
Semmilyen intrinzikus értéke sincsen az elterjedő kulturális mintának.

Minden társadalmi típus tulajdonképpen innovációk és vágyak kölcsönös rezo-
nanciájából alkotódó aggregátumaként értelmezhető. A társadalom a felhalmozódott, 
megkövült újítások, továbbá a dinamikus, alakulóban és terjedőben lévő új utánzások 
összessége.40 Ez azt is explicit módon maga után vonja, hogy a társadalom Tarde szó-
használatában jóval tágabb fogalom, mint az „állam” vagy a „nemzet”. Ebben a vonat-
kozásban, legalábbis a tarde-i szociológián belül, nincsen értelme beszélnünk „francia” 
vagy „magyar társadalomról”. A társadalmi szerveződés, legalábbis a csaknem korlátlan 
kulturális ragályosság jelensége által meghatározott modernitásban, túlmutat a nemzet- 
állami vagy egyáltalán bármilyen állami, de még a föderatív politikai struktúrákon is. 
Aligha túlzás azt állítani, hogy Tarde már világméretű társadalommal számol, hiszen az 
újítások a tizenkilencedik század végén, a klasszikus liberalizmus virágkorában, részben a 
gyarmati világrendszer működése folytán, már kontinenseken átívelő pályákat futottak 
be. Ez a korszak, amelyben Tarde alkot, a győzedelmes liberalizmus kora.41 Noha a hit-
nek megvan a maga szerepe minden társadalomban, nem önmagában a közös hit az, ami 
összetartja a társadalmat – ennyiben eltér ez a perspektíva a durkheimiánus iskolától.  

38  Uo., 392.
39  Uo., 49.
40  Uo., 68.
41  Wallerstein, Immanuel: The Modern World-System. Vol. IV., Centrist Liberalism Triumphant, 1789–

1914, Berkeley, University of California Press, 2011.
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A történelem semmilyen rendet nem mutat, a társadalomban semmi egyéb sincs, mint „a 
hit és vágy mennyiségeinek végtelen vibrálásai és kivonódásai”.42 Hol az egyik ötlet győze-
delmeskedik, hol a másik: mindig azon múlik, mennyire képes az adott helyzetben kielé-
gíteni a vágyakat, érzelmi igényeket az újítás. Egység helyett a sokféleség az eredendő: „a 
heterogenitás, nem a homogenitás, alkotja a dolgok lényegét”.43 Ezen kitételnek komoly 
szociálontológiai következményei vannak. A hasonlóság Tarde szerint mindig feladat, so-
hasem adottság. Az utánzás lenne a tulajdonképpen társadalomintegráló erő, ennyiben 
a hit is csupán ennek a mélyebb interszubjektív termelési folyamatnak a végeredménye.  
A durkheimiánusok tehát összetévesztik az okot az okozattal. Előbb van a változatos-
ság, az ötletek és elvek viszálya, ami aztán létrehozza a hasonlóság későbbi állapotát. De 
egyetlen hasonlósági viszony sem tekinthető állandónak. Egyetlen tartósodott vibráció 
sem élvezheti mindörökké az össztársadalmi egyetértést, előbb vagy utóbb feltámadnak 
a változás viharai, és az új utánzások letaszítják a bálványokká megkövült hiedelmeket, 
szokásokat. Továbbá, a durkheimiánusok abban is tévednek, hogy a társadalmi szerve-
ződést tekintik a társadalmi evolúció végcéljának. Dawkinsszal analóg módon, Tarde is 
úgy gondolja, hogy az összetettebb szerveződési szintek csupán instrumentumok, Daw-
kins fogalmát kölcsönözve, „túlélőgépek”, amelyek az utánzások terjedését szolgálják. 
Valójában éppen a társadalmi szerveződés „a propagáció módja, célja pedig a generatív 
vagy imitatív ismétlés”.44 A ragályt nem érdekli az a struktúra, ami utólag kialakul körü-
lötte: vak, öntudatlan folyamatként, számára a terjedés az egyetlen releváns szempont.  
A cselekvők és társadalmi intézmények egyaránt a ragály instrumentumai. Mint utal-
tunk rá, korának hipnózis-kísérleteire támaszkodva Tarde a társadalmasított embertípust 
„alavajáróként” jellemzi, aki teljes mértékben manipulált. Somnambulismus, az „elra-
gadtatás általi fegyelmezés” jellemzi a modern ember életét még a látszólag demokratikus 
társadalmakban is.45 Demokratikussá elsősorban nem az tesz egy társadalmat, hogy mi-
lyen politikai intézményekkel rendelkezik. A demokratikus jelleg sokkal inkább az után-
zás kölcsönösségében érhető tetten: az újítások éppúgy indulhatnak alulról is, mint a 
társadalmi elit felől. Mindazonáltal komoly dilemmát jelent az utánzásra irányuló refle-
xivitás kérdése. Tarde szerint „minél civilizáltabbá válnak” a társadalmak, annál nagyobb 
tér nyílik meg bennük az utánzás számára, ebből viszont az is következik, hogy „egyre 
kevésbé tudatosítják azt, hogy tulajdonképpen utánzásokból állnak a cselekedeteik”.46 
A modern, individualista szubjektum szereti úgy gondolni, hogy cselekedetei szabad 
döntés és racionális belátás eredményei, de a tarde-i szociológia értelmében minden cse-
lekvés, beleértve a kontrárius, ellenkulturális non-konformista magatartásmódokat is, 
részétképezi az utánzás nagy rendszerének.47 

42  Tarde: i. m., 69.
43  Uo., 71.
44  Uo., 74.
45  Uo., 80.
46  Uo., 82.
47  Jól ismert körülmény, hogy a „posztmaterialista” értékrendűek például többet fogyasztanak a 

„materialista” értékrendű egyéneknél. A domináns utánzásformákkal szembehelyezkedő utánzások 
rendre felerősítik ugyanazt a rendszert, amellyel szemben artikulálódnak. Simányi Léna: Miért fo-
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Minden objektum az önmaguk terjesztésére törekvő ismétlések hordozója. Ki-
tüntetett szerep jut Tarde elgondolásában a régészetnek. Az archeológia metaforája 
– ami, mint jól ismert, számos későbbi francia gondolkodó, így Michel Foucault, 
Gilles Deleuze és Félix Guattari munkásságában is jelentős szerepet kap – Tarde ese-
tében az újítások szedimentálódó jellegére utal. A régész letűnt korok társadalmait 
rekonstruálja szétszóródott, hátrahagyott objektumok felhasználásával. Végsősoron 
egy társadalom legalapvetőbb elemét azok a találmányok képezik, amelyek az akkor 
és ott élők számára kereteket szabtak. Tarde hangsúlyozottan objektum-orientált szo-
ciológiát vizionál, ami a jelen társadalmát is az objektumok formájában kikristályo-
sodott innovációkból induktív módon építkezve következtet általános törvényszerű-
ségekre. Az innovációk pontos irányokat jelölnek ki a vágy számára, a régészet pedig 
megmutatja számunkra a múlt „egymásra következő, ragályosan elterjedt felfedezé-
sek rétegződéseit”.48 Annak érdekében, hogy tisztán szociológiai módon láthassuk a 
társadalom lényegét alkotó ismétléseket, le kell hántanunk róla az összes járulékos 
tulajdonságot. Miképpen Dawkins teszi, amikor az élőlény testéről lebontja a puszta 
túlélőinstrumentumként felfogott testet, a replikátor explikálása végett, úgy Tarde is 
leválasztja a fizikai és a vitális réteget egyaránt, a társadalmi szintről, az utánzás struk-
túrájának feltárása érdekében. A társadalmi ebben a felfogásban prima facie szociolo-
gizálandó, hiszen az egy, az előbbi kettőtől eltérő geológiai sztrátumot képez. Az idő 
a leghatékonyabb szelekciós mechanizmus, hiszen ez teszi lehetővé a társadalmiság 
lényegre törő vizsgálatát: 

Tudom, hogy ez kegyetlenségnek tűnhet; de a tetemek elporlasztásával, a festők, 
művészek és szobrászok emlékének eltörlésével, akiknek feljegyzéseit, pergamenje-
it megfejtik [a régészek], akiknek freskóit és torzóit és cserepeit vizsgálják, az idő 
mégiscsak hatalmas szolgálatot tesz azáltal, hogy hozzáférhetővé teszi mindazt, ami 
társadalmi jellegű az emberi eseményekben, minden vitális mozzanat kiiktatásával, 
minden testi és törékeny elem elhajításával, ebből pedig az igazán fenséges tiszta 
forma feltámaszthatóvá válik.49 

A régészhez hasonlóan a szociológus is lehatol a társadalmi ismétlések szintjére. Meg 
kell tisztítani a társadalomról való gondolkodást az élet és a világ ideájától, ezek egyi-
kével sem szabad összetévesztenünk a kommunikatív rendszerként felfogott társada-
lom lényegét. Az egyszerű anyagelvűség helyett objektumelvűséggel van itt dolgunk: 
a történelem instabil, bizonytalan vágyakból alkotódik, amelyeket állandóan formál-
nak az újabb találmányok. A legstabilabbnak tűnő társadalmi képződmények sem 
egyebek mulandó és „bizonytalan egyensúlyi állapotoknál”.50 A történelem fősze-

gyasztanak többet a posztmaterialisták, mint a materialisták?, Vezetéstudomány, 35. évfolyam, 2004/
különszám, 16–23.

48  Tarde: i. m., 91.
49  Uo., 101.
50  Uo., 116
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replői, „valódi ágensei” maguk az innovációk.51 Az imitáció tekinthető a társadalom 
kötőszövetének. Még a rokonság erejét is meghaladja az utánzás átható, univerzális 
energiája. Nem az ember csinálja a feltalálást. A feltalálás csinálja az embert. A civili-
zálódás komoly biológiai következményekkel is együtt jár. Tarde úgy gondolja, hogy 
a modern, ragályosságon alapuló civilizáció egy, a terjedésre fogékonyabb „amerikai 
embertípus”, azaz, a terjedésre fogékonyabb antropológiai szubsztrátum kialakítása 
felé tendál.52 Ennyiben a civilizáció kibontakozásának mégiscsak vannak biológiai ha-
tásai is, a kultúra képes megbontani az öröklődés vitális ismétlésformáját a plasztiku-
sabb, mesterségesebb kulturális ismétlésfolyamatokkal.53 (Így a társadalomtudomány 
feladata a változás állandó jellegével való szembenézés. Törvényszerűségeink szükség-
képpen alárendelt és absztrakt pillanatfelvételei olyan folyamatoknak, amelyeket va-
lójában egyetlen emberi tudat sem képes átlátni, még a legfelvilágosultabb szocioló-
gus sem. Tarde mindenekelőtt a szerénység episztemológiáját képviseli. Mindez nem 
akadályozza meg őt bizonyos, a történelem egészében visszatérő imitációs jelenségek 
tipológiájának kidolgozásában. Az elemi társadalmi tények az utánzások és az újítá-
sok. Fontos látnunk azt, hogy „egyedül az utánzás vethető alá bármilyen törvény-
nek”: Tarde felfogása szerint az innováció kiesik a törvényszerűségek kategóriájából, 
hiszen az újítók mindig az elkülönülés állapotából merítkezve dolgozzák ki ötleteiket. 
Szemben az utánzással, az innováció részben társadalmon kívüli, társadalomalatti és 
„extra-logikus” tényező.54 A társadalom fejlődése rokon értelmű a tarde-i szocioló-
giában a változással. Progresszív nézőpont ez, de a haladás leíró értelemében. Noha 
együtt jár bizonyos minőségi javulással – a modern ember kényelmesebben él a múlt-
béli társadalmi formákban élőknél – egyedül a változás sebességének fokozódásával 
rokonítható a haladás tarde-i koncepciója, más mélyebb normatív jelentéssel itt nem 
rendelkezik ez a fogalom. Így amikor „haladásról” olvasunk, a korszak szemantikáját 
mindig tekintetbe kell vennünk, mivel a mainál jóval kevésbé értéktelítettebb foga-
lom volt. Szüntelen kölcsönhatásban áll újítás és utánzás, ami a haladás kibontako-
zására irányul: „A haladás egyfajta kollektív gondolkodás, aminek ugyan hiányzik az 
agya, de lehetővé válik, hála az imitációnak, számtalan tudós és feltaláló agya közötti 
szolidaritás következtében, akik egymással és a publikummal megosztják találmánya-

51  Uo., 101.
52  Uo., 239.
53  Így az ismétlés kulturális szintjének hatása a homo sapiens átfogó „átszerkesztésében” (reformatting) is 

tetten érhető, miképpen erre Peter Wolfendale is rámutat az emberiség körében sokezer éve tartó kog-
nitív robbanás kapcsán. A kollektív intelligencia világtörténelmi jelentőségű kibontakozása példátlan 
módon felgyorsította az ember evolúcióját. Lásd Wolfendale, Peter: The Reformatting of Homo 
Sapiens, Angelaki, 24. évfolyam, 2019/1, 55–66.; Cochran, Gregory – Harpending, Henry: The 
10,000 Year Explosion. How Civilization Accelerated Human Evolution, New York, Harper Collins, 
2009.

54  Tarde: i. m., 142. Tegyük hozzá, hogy az elkülönülés természetesen ellentétes hatású is lehet.  
A szegény sorból származók és szegregátumokban élők pszichológiai életét megcsonkítja a szociális 
kapcsolatok hiánya. Béres Rita: A munkanélküliség lélektani háttere. Az újrakezdés esélye vagy a 
megrekedés veszélye?, Metszetek, 2. évfolyam, 2013/1, 181–202.
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ikat.”55 A társadalmat és annak intézményeit, de az emberi agyakat is, a történelem 
főszereplőiként elgondolt innovációk instrumentalizálják a minél ragályosabb terje-
dés elnyerése végett. Minden intézményünket „a viszály szülte”.56

Törvényszerű Tarde nézete szerint, hogy azok az újítások terjednek el legnagyobb 
valószínűséggel, amelyek valamilyen pszichés szükségletet szolgálnak. Különbséget 
tehetünk ebben a vonatkozásban tudatosult és tudattalan utánzások között. Egyér-
telmű versenyelőnyt élveznek mindazon újítások, amelyek összetett ideák helyett 
egyszerű érzéseket közvetítenek.57 Mint Dawkins mémje esetében, úgy Tarde elgon-
dolása szerint is az egyszerűbb újítások azok, amelyek a legintenzívebb terjedési po-
tenciállal bírnak. Nincs ez másképpen a közélet szintjén sem. Provokatív módon, 
Tarde amellett érvel, hogy az utánzás alapvetően extra-logikus jellegű, és ez nézete 
szerint a legérettebb, legkifinomultabb demokráciákra is igaz. A politika mindig, 
mindenütt két pártból vagy csoportosulásból áll: azokból, akik a múlt ismétléseit 
affirmálják, azaz a „hagyományokká” rögzült utánzások mellett kötelezik el magu-
kat. Ezek a konzervatívok. Szembenállnak velük az újítók, akik a jövőre irányuló 
utánzások mellett köteleződnek el. Természetesen mindkét fél az igazság bajnokának 
képzeli el önmagát, pedig valójában a politikum egésze is az utánzásnak egy szerve, 
minden egyéb társadalmi rendszerhez hasonlóan. „Az újító párt”, jegyzi meg Tarde, 
„csupán átmeneti, ám nélkülözhetetlen szerepet játszik. A szűkös konzervativizmus 
és a jövő nyitottabb liberális konzervativizmusa közötti közvetítő funkcióját látja 
el.”58 A legforradalmibb és a legkonzervatívabb politikai mozgalom is egyaránt az 
utánzás további működését szolgálják, ezek is a mindig, mindenütt jelenlévő utánzás 
mechanizmusának rabjai. Jó kérdés ugyanakkor, hogy mi marad az utánzáson kívül. 
A modern társadalomban kölcsönössé, ennélfogva instabilabbá válik az újítás. Többé 
nemcsak az arisztokrácia szokásait majmolják az átlagemberek: fordított mozgások is 
előfordulnak, viszont mindig a kulturális elit, a Tarde által „városi arisztokráciának” 
nevezett réteg közvetítése útján terjedhetnek el továbbra is még az alsóbb rétegek felől 
érkező kulturális sugallatok is: „a feltalálás eredhet a nép legalsó rétegeiből is, de ki-
terjedése most is függ valamilyen társadalmi magaslat jelenlététől, egy össztársadalmi 
szintű szökőkúttól, amelyből ömölhet az utánzás vízesése”.59 Az öröklésen alapuló 
arisztokrácia hanyatlása és leváltása egyáltalán nem iktatta ki a „társadalmi magaslat” 
funkcióját, továbbra is a társadalom csúcsa tölti be, legalábbis Tarde szerint, azt a 
közvetítő szerepet, amely igazi hatékonyságot kölcsönöz az ötleteknek. De ez az elit is 
csupán instrumentum, a sugallatok szerve. A termelési módok is csupán termékei az 
utánzásnak, mindig az önmagát a megoldandó probléma szerepébe helyező vágy az, 
ami szüli „a termelés új rendjét”.60 Törvényszerű, hogy a széleskörű kommunikáció 

55  Tarde: i. m., 148–149.
56  Uo., 168.
57  Uo., 197.
58  Uo., 295.
59  Uo., 221.
60  Uo., 333.
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korszakában, az igények mindig gyorsabban haladjanak, mint kielégítésük módja.  
A vágy mint a különbségtevéseken keresztül a hasonlóság felé haladó tendencia ere-
dendőbb státuszt élvez a termeléshez képest. Ezzel Tarde nem azt kívánja állítani, 
hogy ne volna jelentősége a reklámnak és a termelésnek az új vágyak előállításában. 
Arra a paradox jelenségre kíván utalni itt, hogy az új termelési módok kivétel nélkül 
mindig több vágyat és problémát állítanak elő, mint amennyit megoldanak. Ebből 
ered termelés és vágy egymást tételező végtelensége. Mihelyst elszabadulnak, a vá-
gyaknak semmi sem szabhat korlátot. Végtelen az a mennyiségű problematizálás, 
amelyet a vágy képes önmagából előállítani. Törvényszerű az is, véli Tarde, hogy a 
preferenciák a jelen vagy a jövő „találmányainak legazdagabb galaxisa” felé gravitá-
lódnak, ám hozzáteszi azt is, hogy ez rendre a jövő javára dől el.61 Azaz ritkaságszám-
ba megy a múlt ismétlései felé való visszafordulás. Mindig a jövő szintézise az, ami 
gazdagabb kilátásokkal kecsegtet.

Láthatóan azok az innovációk a legesélyesebbak a társadalmi evolúció tekinte-
tében, amelyek valamiképpen képesek hozzáférhetővé tenni az újításnak egy a jövő 
irányában kellőképpen nyitott és vonzó perspektíváját. Azok az evolúciós stratégiák 
a legnyitottabbak, amelyek „evolúciós értelemben stabilak [...] amennyiben túlélik a 
más alternatívákkal való csoportos versenyt”.62 Olyan esetek is elképzelhetőek, ami-
kor olyan replikánsok élik túl a szelekciót, amelyek akár még az egész csoport érdeke-
it is feláldozzák. Pontosan ilyen a mém. John Leslie Mackie filozófus rámutat, hogy 
a mémnek egyáltalán nem szükséges bármilyen pozitív funkciót tulajdonítanunk, így 
felvetődik annak lehetősége is, hogy tökéletesen öncélú módon is elterjedhetnek: „a 
mém sikeréhez egyáltalán nincs szükségünk azon előnyök felsorolására, amelyeket az 
egyénekre vagy csoportokra ruház; ő egy replikáns a maga jogán. Ellentétben a kultu-
rális evolúciót övező optimista nézetekkel, ez az analógia rámutat arra a lehetőségre, 
hogy a társadalom haszna helyett egy kulturális sajátosság kifejlődését kizárólag annak 
önmagára vonatkozó előnyössége is ösztönözheti.”63 A dzsungel törvénye a kulturá-
lis szelekció tekintetében egyáltalán nem egyenértékű a ténylegesen magasabbrendű 
kulturális mintázatok diadalával. Egy példa ezt tökéletesen illusztrálhatja. 1986-ben 
a McDonald’s bevezetett egy új kabalát, a huszonnégy órás nyitvatartást reklámozó 
holdfejű MoonMant. Ez a mém jóval később, a 2000-res évek folyamán internetes 
szenzációvá vált, majd 2007-ben rasszista propagandaeszközzé fajult. Ugyanakkor 
az eredeti, látszólag ártalmatlan „Mac Tonight” McDonald’s reklám Bobby Darin 
1959-es „Mac the Knife” című számának átirata, amely egy fiktív sorozatgyilkosról 
szól, ám ez a dal is Bertolt Brecht darabjának, a Koldusoperának Kurt Weill zeneszerző 
által írt, „Die Moritat von Mackie Messer” című betétének az átirata, ami a hagyo-

61  Uo., 343.
62  Mackie, John Leslie: The law of the jungle: moral alternatives and principles of evolution, Philoso-

phy, 53. évfolyam, 1978/206, 455–464, 458.
63  Uo., 459–460.



74

Lovász Ádám

SároSpataki Füzetek 23. évFolyam  2019 – 2

mányos német gyilkosballada-műfajnak egy utánzata.64 Ebben a bizarr és morbid 
reklámtörténeti példában tulajdonképpen feltárulkozik a mém lényege: az organikus 
életről és a fizikai valóságról való leváláson keresztül a társadalom szavatolja saját 
öncélúságát. A mém több mint emberi képződmény. Egyetlen antropomorf morális 
vagy politikai imperatívusznak sem engedelmeskedik. Öncélúsága túlmutat a kom-
merciális szempontokon is. Megannyi félrehasználási kísérletet túlélve terjed tovább 
a Mac Tonight; míg az eredeti, 1980-as évekbeli fogyasztók megfogyatkoznak, a rek-
lám maga továbbra is fennáll, torzult, polimorf alakzatként. Egészen bizonyos, hogy 
még a nagyvállalat eltűnését követően is fennmarad a Mac Tonight és MoonMan, 
akár legendává vagy mítosszá, spiritualitássá, vallássá, idolummá kövülve.

Two Theories of Social Epidemic: Gabriel Tarde 
and Richard Dawkins on „meme”

Imitation plays key role in several social science paradigms. The concept of „meme” 
has become almost a commonplace in recent cyber social reality. The meme and, 
more broadly, the semantics of the virality of communication have become an essen-
tial element of the discourse that analyzes the social effects of communication. The 
subject of our presentation is the nature of the meme.What is a meme, and what 
does this concept mean for the discourses about society? What are its attributes? 
How does it transform society, and how does it affect its institutions? 

We put two intellectuals/thinkers into the focus of our study, who place the 
metaphor of virality at the center. The early twentieth-century French sociologist, 
Gabriel Tarde and the contemporary neo-Darwinian biologist, Richard Dawkins 
both emphasize the role of those the social phenomena of imitation. In our view, 
reading these two authors side by side can have mutually crucial consequences from 
the point of view of social philosophy. For Tarde, society is basically made up of two, 
interrelated mechanisms, namely, imitation and invention. New ideas and princi-
ples, if viable, gain popularity, and through the process of cultural selection, ideas 
with social-transforming potential are constantly being selected and differentiated. 

Compared to Tarde, Dawkins biologizes social-scientific endeavor more ex-
plicitly. For him, cultural patterns are like viruses. Following the example of the 
“perfect replicator” of Dawkins, we can imagine and even construct a meme that 
is capable of perfect dissemination. The only relevant aspect for the meme is the 
acceleration of replication. In this regard, Tarde and Dawkins also point to the 
tendency of social acceleration.

64  „Mac Tonight”, McDonald’s Wiki, URL: https://mcdonalds.fandom.com/wiki/Mac_Tonight; 
„Mack the Knife”, Wikipedia, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Mack_the_Knife (Utolsó letölté-
sek: 2019. 06. 27.)
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