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Ugyanebben a szövegben a nacionaliz-
musról is érdekes fejtegetések olvashatók. A 
20. századi európai totalitariánus diktatúrák 
– a német, az olasz és az orosz – ideológiáit 
Ormos nem nacionalizmusokként, hanem 
olyan „birodalomalapító kísérletekként” ér-
telmezi, melyeket nem a nemzeti elv, hanem 
a fajelmélet, illetve az „internacionalizmus” 
támasztott alá. A nacionalizmus Ormos 
szemében nem valami leküzdendõ, sõt a 

„fejlettebb” népek által már le is küzdött ros-
sz, hanem a modern kori történelem lehetõ 
legtermészetesebb jelensége. „Minden nép 
»nacionalista«, ha élni akar és meg akarja õrizni 
önmagát” – írja. (267.) Ebben az értelemben 
a nacionalizmusok korántsem hanyatlottak 
le, sõt a belátható jövõben nem is fognak. Ez 
az Európai Unión belül sincs és lesz másként. 

„Az európai közös vámterület és pénzügyi 
zóna ugyanis mindennapi harcot jelent új 
kulisszák között és új módszerekkel a nemzeti 
érdekek védelméért.” (268.) 
     A szakmonográfiáktól eltérõen Ormos Mári-
ának ez a kötete nemcsak a 20. századdal fog-
lalkozó történészek, hanem a legkülönbözõbb 
rendû és rangú értelmiségiek és közéleti 
emberek érdeklõdésére is joggal számíthat. 
Az írások mindegyike könnyen olvasható és 
érthetõ, többségükhöz jegyzetek sem társulnak. 
Mindenkinek ajánljuk, aki az európai és a ma-
gyar történelem közelmúltja iránt érdeklõdik. 
(Ormos Mária: A történelem vonatán. Euró-
pa és Magyarország a �0.  században. Bp.: 
Múlt és Jövõ, �00�, ��� p.) 

Romsics Ignác
történész

Fehér Márta – Békés Vera 
(szerk.): Tudásszociológia 
szöveggyûjtemény 

Fehér Márta és Békés Vera szerkesztésében 
az utóbbi évtizedek egyik fontos és sok vitát 
kiváltó irányzatának, a tudományos tudás 
szociológiai elemzésének legfontosabb szö-
vegei kerülnek összegyûjtve az olvasóhoz. 
A kötet a tudásszociológia forrásvidékérõl 
származó tanulmányokon kívül a David 
Bloor nevéhez fûzõdõ Edinburgh-i iskola ún. 

„erõs programjának” legfontosabb szövegeit és 
néhány értelmezõ tanulmányt tartalmaz. 

Az erõs program a tudományos tudást 
vizsgáló megközelítések közül talán a leg-
több kritikát kiváltó program, hiszen oksági 
magyarázatokat kíván adni arról, hogy véle-
kedéseink miképpen keletkeztek, ráadásul 
ezeknek a szociológiai magyarázatoknak 

„pártatlannak” kell lenniük, sõt, „szimmetri-
kusan”, ugyanolyan típusú okokkal kell 
magyarázniuk az igaznak és hamisnak 
tartott vélekedéseket. Ez a program (amelynek 
szintén alappillére a reflexivitás, vagyis hogy 

maga a program is magyarázható ily módon) 
részben azért keltett olyan nagy visszhangot, 
mert a klasszikus tudásszociológiára épülve 
a nyugati társadalmak egyik leginkább féltve 
õrzött tabujához nyúlt hozzá – a tudományos 
tudáshoz. 

Már a marxista hagyomány foglalkozott 
azzal, hogy a lét milyen mértékben hatá-
rozza meg a tudatot, egy-egy uralkodó osztály 
gondolatai hogyan hatnak egész korszakokra 
(17.). De a tudásszociológia programjának 
kidolgozása Mannheim Károly nevéhez 
fûzõdik, és „egyfelõl a gondolkodás léthez-
kötöttségének elméleteként, másfelõl a lét-
hezkötöttséget vizsgáló történeti-szociológiai 
kutatási módszereként adódik számunkra” 
(55.). Majdnem minden gondolatunk „léthez 
kötött” – de Mannheim még kivételt tesz néhány 
diszciplínával: „Míg a »2x2=4« kijelentésbõl 
[…] nem látható ki, mikor és hol fogalmazta 
meg, egy szellemtudományi-történeti mûrõl 
mindenkor megállapítható hogy a »történeti 
iskola«, a »pozitivizmus« vagy a »marxizmus« 
nézetszerkezetében, annak is melyik fokán 
alkották. Az utóbbi jellegû kijelentések 
esetében a szemlélõ »álláspontjának« a meg-
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ismerés eredményébe való »behatolásáról«, 
a megismerési eredmény »létrelativitásáról« 
beszélünk, […]  szemben ama kijelentések-
kel (mint az épp az imént említett »2x2=4«) 
nem hatol bele – legalábbis nem a szá-
munkra látható módon – az ítéletet alkotó 
szubjektum álláspontja.” (60.) Az eszményi 
megismerés paradigmájává váló egzakt 
természettudományok esetében tehát úgy 
látszik, „a genezis nem játszik bele a gondo-
lati eredménybe”. (77.)

Ezt a status quo-t rúgta fel az erõs prog-
ram azzal, hogy a szociológiai magyarázat 
létjogosultsága mellett érvelt még a mate-
matikai és logikai tudásunk esetén is. A mate-
matika megalapozását vizsgáló wittgensteini 
megjegyzések kapcsán Bloor „matematika-
szociológiai” tanulmánya (Wittgeinstein és 
Mannheim a matematika szociológiájáról). 
Mivel a hagyományos „platonista” vagy „rea-
lista” matematikafelfogás csak körbenforgó 
érvekkel bizonyítható, Bloor célja egy alter-
natíva kidolgozása, amely a matematikát 
konzisztens szociológiai keretbe helyezi. 
Sokan rettegnek az ilyen jellegû relativizá-
lástól, de nem nyilvánvaló, hogy pontosan 
mi is olyan rémisztõ ebben a lépésben, 
hiszen – a wittgensteini mottót kifordítva 

– mi kérlelhetetlenek vagyunk, ha a logika 
törvényei nem is. 

Hasonló problémákat feszeget egy ké-
sõbbi, Bloor, Barry Barnes és John Henry 
által írt könyv (A tudományos tudás szocio-
lógiai elemzése. Budapest, Osiris, 2002) egyik 
újranyomott fejezete is, amely a matematikai 
tudást finitista szemantikába ágyazva értel-
mezi. Mivel az önevidencia egy (lokális) kul-
turális tradíció természetesnek vett eleme, és a 
konvenciók nincsenek „elõre beprogamozva 
az agyunkba” (277.), így a konvenció és az 
önevidencia szociológiai kategóriává és így 
szociológiailag elemezhetõvé válik.

Bár a szöveggyûjtemény egyik fõhõse az 
orwelli 1984-bõl is ismert és elhíresült 2+2=4, 
illetve a 2x2=4 kifejezések (ha a Párt mondja, 

lehet 5), a kötet nem csak a matematikával 
foglalkozik marxista alapokon. Durkheim és 
Mauss immár klasszikusnak tekinthetõ, az 
osztályozás elemi formáit vizsgáló tanulmá-
nyát (113-132.), valamint Bloor „újraolvasását” 
is tartalmazza a kötet. Durkheimék – magyarul a 
hetvenes években már megjelent – tanulmánya 
az ausztrál bennszülött törzsek osztályozási 
szokásait vizsgálja. A nagyhatású munkát szá-
mos kritika érte (például felhasználhatók-e az 
egyszerû törzsi osztályozások, ha kérdésünk 
az osztályozás történeti kialakulásának és 
fejlõdésének megértése). Megállapításaik, 
miszerint a dolgok osztályozása az embe-
rek (törzsön belüli) osztályozását tükrözi 
vissza (120.) arra inspriálta Bloort, hogy 
megvizsgálja a problémát az erõs program 
szempontjából is, és a 17. századi Anglia 
természetfilozófusait is hasonló szemmel 
vizsgálja a Durkheim és Mauss újraolvasása: 
az osztályozás és a tudásszociológia címû 
tanulmányában. A párhuzamok meglepõek: 
a kor vitáiban résztvevõk „a politikai kon-
textust különbözõ fizikai világképek megal-
kotására használták fel, és a törvény-háló 
erõforrásait kihasználva fenntartották azt az 
új tényekkel és új feladatokkal szemben. És 
amint láttuk, az eredmény minden esetben 
az volt, hogy a dolgok osztályozása reprodu-
kálta az emberek osztályozását” (214.). 

 Bloor e fontos tanulmányán kívül szin-
tén elõször olvasható magyarul a Kollektív 
reprezentációk. A cikk a tudásszociológia 
kapcsolatát hazánkkal még szorosabbra fûzi, 
hiszen Bloor elõadása 1996-ban Miskolcon, 
a Forrai Gábor szervezésében megrende-
zett konferencián hangzott el. A tanulmány 
Durkheim és Barnes gondolataiból kiindulva 
arra keresi a választ, hogy a tudásszociológiát 
mennyiben segítheti egy önreferenciális 
intézménymodell, amely az intézményeket 

„mint az önmagukra való utalás eljárása által 
jellemzett rendszereket” tekinti (229.), illetve 
azt, hogyan indítható be egy ilyen struktúra 
kialakulása.
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A kötet gerincét alkotó írásokon kívül 
fontos értelmezõ tanulmányok is megjelentek 
a kötetben. Bence György 1972-es disz-szer-
tációjának egy fejezete, amelynek különösen 
utolsó oldalai megvilágító erejûek; Némedi 
Dénes Durkheimet és az erõs programot 
összevetõ filológiailag is érdekes tanulmánya 
a bloori programot is kritikusan (de nem 
elitélõen) vizsgálja. A két szerkesztõ és Mar-
tin Kusch cambridge-i professzor egy-egy 
tanulmánya került a kötet végére. Békés Vera 
inkább a durkheimi és antropológiai hagyo-
mányhoz illeszkedõen vizsgálja a tudomány 
oktatásának rituális elemeit, míg Fehér Márta 
újra kiadott cikkében az erõs program kriti-
káit és a félreértések forrásait vizsgálja. Végül 
Kusch magyarra fordított történeti áttekintése 
és manifesztója megpróbálja újra összekötni 
a tudásszociológiai hagyományt az azt nem 
kellõ mértékû kihívásnak tekintõ filozófiai 
(és fõleg analitikus filozófiai) diskurzussal. 

A kötet cikkei jól mutatják a tudásszo-
ciológia beágyazottságát a filozófiába, szo-
ciológiába, antropológiába és számos kap-
csolatát a pszichológiához, a tudománytör-
ténet-íráshoz – és  nem utolsósorban a 
magyar tudományos közösséghez. 

Sajnálatos, hogy a kiadó nem biztosított 
forrásokat olyan új fordításokra, mint például 
Barnes fontos tanulmánya, a Social Life as 
Bootstrapped Induction. A szerkesztõk is 
megjegyzik az elõszóban, hogy Ludwik Fleck 

munkáinak bemutatására nem nyílt lehetõség. 
Ez a hiány hazánkban egyre szégyenletesebb 
és mielõbb orvosolandó (Fleck lassan külön 
kötetet is megérdemelne). Ezenkívül a nagyrészt 
más kötetekbõl átvett tanulmányok nyomdai 
elõkészítése bõven hagy kivetnivalót maga 
után: sorkezdõ záró-zárójelek, egybeírt szavak, a 
központozás hiánya mind zavarják az olvasót, és 
minõsítik a kiadót. A 2002-ben megjelent Bizo-
nyítás és önevidencia az Osiris (ma még kap-
ható) kiadásában sem volt hibátlan – az egyetlen 
hosszabb, 12 tételes formális levezetésben (230-
231.) az eredetihez képest két hibát tartalmazott. 
Az átvett tanulmány a Typotex – matematikai 
munkákat is gyakran kiadó – szerkesztõségében 
még hét (!) hibával gazdagodott. Egy kétharmad 
oldalas levezetésben kilenc nyomdahiba egy 
gyakorlott és nagy kiadó nemtörõdömségét mu-
tatja. Kevés pluszmunkával (bár talán ez lenne a 
minimum) nagyon szép kötetet kaphatna kezé-
be az olvasó – így fontos szövegek gyûjteményét 
kapja az elõállítási költség sokszorosáért. De 
talán ez is segít eloszlatni a hazánkban még ma 
is gyakori félreértéseket a tudásszociológiával 
kapcsolatban. (Fehér Márta – Békés Vera szerk.: 
Tudásszociológia szöveggyûjtemény. Bp.: Typotex, 
�00�, ��� p.)

Zemplén Gábor
tudományfilozófus
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Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné 
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat 
fogad el közlésre, amelyek  a tudomány egé-
szét érintõ, vagy az egyes tudományterületek 
sajátos problémáit érthetõen bemutató témák-
kal foglalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló, 
magas szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy 
tudományterület újabb eredményeit bemutató 
tanulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal 
kapcsolatos eseményeirõl szóló beszámolókat, 
tudománypolitikai elemzéseket és szakmai 
szempontú könyvismertetéseket.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg 
a 30 000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8 
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul-
mány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz, 
a terjedelem 20-30 százalékkal nagyobb lehet. 
Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem 
ne haladja meg a 7-8 000 leütést. A teljes  kézira-
tot .rtf formátumban, mágneslemezen és � 
kinyomtatott példányban kell a szerkesztõségbe 
beküldeni. 

3. A közlemények címének angol nyelvû 
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle-
ményhez. Itt kérjük a magyar nyelvû kulcsszava-
kat (maximum 10) is. A tanulmány címe után 
a szerzõ(k) nevét és tudományos fokozatát, a 
munkahely(ek) pontos megnevezését és – ha 
közölni kivánja – e-mail-címét kell írni. A külön 
lapon kérjük azt a levelezési és e-mail címet, 
telefonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt 
általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (eset-
leg félkövér – bold) betû alkalmazható; ritkítás, 
VERZÁL betû és aláhúzás nem. A jegyzeteket 
lábjegyzetként kell megadni. 

5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen 
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzõket: 
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; 
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne 
használjanak színeket. Általában: a grafikonok, 
ábrák lehetõség szerint minél egyszerûbbek le 

 
 
 
gyenek, és vegyék figyelembe a megjelenõ olda-
lak méreteit. A lemezen vagy emailben érkezõ 
ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif vagy .bmp 
formátumban kérjük; értelemszerûen fekete-
fehérben, minimálisan 150 dpi felbontással, és 
a továbbítás megkönnyítése érdekében a kép 
nagysága ne haladja meg a végleges (vagy annak 
szánt) méreteket. A közlemény szövegében tün-
tessék fel az ábrák kívánatos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a 
közlemény végén, abc sorrendben adjuk meg, 
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek 
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a 
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve). Ha azo-
nos szerzõ(k)tõl ugyanabban az évben több 
tanulmányra hivatkozik valaki, akkor a közlemé-
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük 
megkülönböztetni mind a szövegben, mind 
az irodalomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak 
különös figyelmet a bibliográfiai adatoknak a 
szövegben, illetõleg az irodalomjegyzékben való 
egyeztetésére! Miután a Magyar Tudomány nem 
szakfolyóirat, a közlemények csak a legfonto-
sabb hivatkozásokat (max. 10-15) tartalmazzák.

7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben 
kérjük. A tételek formája a következõ legyen:

 • Folyóiratcikkek esetében:  
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group 
Selection, Altruism and the Levels of Organizati-
on of Life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474

 • Könyvek esetében:   
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture. Hough-
ton Mifflin, Boston

 • Tanulmánygyûjtemények esetén: 
von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical Models in Biology 
and Psychology. In: Krech, D., Klein, G. S. (eds) Theo-
retical Models and Personality Theory. 155-170. 
Duke University Press, Durnham

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatot nem küld, de az elfogadás elõtt 
minden szerzõnek elküldi egyeztetésre közlemé-
nye szerkesztett példányát. A tördelés során 
szükséges apró változtatásokat a szerzõ egy adott 
napon a szerkesztõségben ellenõrizheti.




