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A HALÁSZLÉK SOKFÉLESÉGÉBŐL 
LEVONHATÓ

MÉLYEBB KÖVETKEZTETÉSEK

Ó, jaj, az út lélektől lélekig! Bármennyire osztozzunk is a jajkiáltásból kicsengő érze- 
ménnyel, kötelességünk megjegyezni, hogy az érzelem efféle puszta kinyilvánítása 
nem több úgynevezett Költői Sóhajnál, s mint ilyen, a szépirodalom illetékessége alá 
esik, tágabban pedig a valóság megismerésének és visszatükrözésénck azon speciális 
nemébe sorolandó, melyet művésziként szoktunk megkülönböztetni a másiktól, azaz 
a tudományostól.

Való igaz, e semmibe futó költői feljajdulás helyett (mely csak sugallja, hogy nagy 
utat -  roppant, jeges űrt -  kell bejárni) a tudományos megközelítés célra orientált. Sür
gősen megválaszolandónak tartja: mekkora az út, mekkora a távolság az említett objek
tumok között. Enélkül ugyanis nemigen tehetne eleget két olyan alapkövetelménynek, 
melyben magában fent jelzett minősítésének legitimitása gyökerezik. Eldöntendő, 
egyrészt, hogy implicit tételünk, mely szerint ezen távolság nagy, a tudományosság 
kritériumai szerintigaz állításnak minősíthető-e, másrészt—ugyanakkor, de legalábbis 
előbb-utóbb — megválaszolandó, miért nagy ez a távolság; mértékének alakulása a ra
cionálisan megérthelőnek tételezett világ oksági összefüggéseinek milyen meg- és felfejt
hető rendszerébe illeszkedik bele, s mi módon.

Csapjunk hát fel tudósnak, s összpontosítsunk arra a kérdésre, mekkora az út lé
lektől lélekig. Ha nem vagyunk hebehurgyák, nyilván azt fogjuk mondani, hogy erre 
átabotában nem lehet válaszolni: egyik esetben ekkora, a másikban akkora, a harma
dikban amakkora. Hogy a valóságban előforduló változatokról pontos, tényszerű leírást 
adhassunk, esetenként meg kell mérnünk ezt a távolságot. S a költővel szinte egyazon 
időben -  1925-ben — E. S. Bogardus amerikai szociológus neki is látott, hogy -  leg
alábbis egy fontos vonatkozásában -  megmérje. S hogy legyen mivel mérnie, létre
hozta a Társadalmi Távolságok Skáláját. Megkérdezettjeinek a kérdőíven az alábbi 
instrukció szerint kellett igennel vagy nemmel válaszolniuk.

„Spontán érzéseimre hagyatkozva vonakodás nélkül beleegyeznék abba, hogy az egyes, a mel
lékelt listán felsorolt népek fiait mint fajtájuk átlagos egyedeit (tehát nem legkiválóbbjaik vagy 
legértéktelenebb tagjaik alapján ítélve meg őket)

-  házasság révén szoros rokoni kapcsolat fűzze hozzám
-  személyes barátság okán klubtársnak elfogadjam
-  lakóhelyemen, az utcánkban letelepedni engedjék
-  az Államokban a foglalkozásomnak megfelelő munkakörben alkalmazzák
-  megkapják az amerikai állampolgárságot
-  csak turistaként utazhassanak be az Egyesült Államokba
-  kiutasítsák az országból. ”
A válaszok feldolgozásának és értelmezésének többféle módjára nyílott lehetőség, 

amelyeknek teljes kritikai számbavételére itt sem hely, sem szükség nincsen. Elegendő


