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Léderer Pál

AZ OK-KUTATÁS KÖVETKEZMÉNYEINEK
OKAI1

„A csarnok nyugati és keleti szárnyának szerzetesei összevesztek egy macskán. Nan-csüan fe l
emelte a macskát, és így szólt:

-  Ha tudtok mondani valamit, megmentettétek a macskát. Ha nem tudtok, a macskának vége!
-  A szerzetesek nem tudtak semmit sem mondani. Nan-csüan kettévágta a macskát.

Este hazatért Csao-csou. Nan-csüan elmesélte neki, mi történt. Csao-csou levette saruját, a 
fejére tette, és távozott. Nan-csüan utánakiáltott:

-  Ha itt lettél volna, megmentetted volna a macskát!’*2
Értik, ugye? Nem!? Akkor lássuk ezt!
„A Mester egyszer éppen a kolostori közmunkában kapálgatott, amikor arra jö tt Huang-po. 

A Mester állva maradt, s kapájára támaszkodott. Huang-po megszólította:
-E z  a fickó elfáradt?
A Mester így felelt:
-  Föl sem emeltem a kapámat. Mibefáradtam volna bele?
Huang-po ekkor megverte. A Mester elkapta a botot, jó t húzott Huang-póra, és feldöntötte 

őt, majd a mezei munkák felügyelőjét szólította:
-  Gyere, emeld fe l, felügyelő!
A mezei munkák felügyelője odalépett, és felsegítette, mondván:
-  Hogyan tűri tisztelendőséged ennek a bolondnak a pimaszságait?
Alighogy Huang-pónak sikerült talpra állnia, máris nekiesett a felügyelőnek, és megverte. A 

Mester csak kapálgatott tovább, s azt mondta:
-  Mindenütt hamvasztják a halottakat. De én egy kapavágással elföldellek benneteket/”3
Ezt sem értik?
Az alábbi szövegeket -  melyeket véletlenszerűen s minden „hátsó gondolat” nélkül 

válogattam össze momentán már-már az elviselhetetlenségig rendetlen kuszaságú 
könyveim közül találomra kapva fel egyet-egyet (s ezért bibliográfiai hivatkozásokat 
nem is tüntetek fe l) -  mégis valószínűleg többé-kevésbé értik, még ha nem tudják is 
feltétlenül eldönteni, vajon „igazat” állítanak-e vagy sem. (Ami szempontunkból 
egyébként most nem is érdekes.)

„A spontaneitás és rugalmasság tehát egyik szerkezeti tulajdonsága az informális kommuni
kációk kapcsolati kontextusának. Vajon nincs ellentétben ez a korábban elemzett tulajdonság
gal, a rutinok és hallgatólagos egyezségek magától értetődőségével? Véleményem szerint ellentét
ben van, de éppen ez az ellentét fejezi ki a kapcsolati kontextusok »rossz alternatíváit''. Amikor
-  hosszabb időn át, tartósan -  megszűnik a kontextus rugalmassága, akkor a résztvevők kap
csolata személytelenné és »szerepközivé« válik. Ilyenkor meg kell elégedni a rögzült elvárások elő
legzésével, jelzésével és tudomásulvételével, nincs mód a változtatásra, pontosan tudni lehet előre 
minden kérdést és választ. ” (Kiemelések -  L. P.)

Avagy: „M ivel a cselekedetek a mindennapi életben pozitívak vagy negatívak, ennek m eg
felelően a mögöttük meghúzódni vélt szándékok is jók vagy rosszak. A  mindennapi ész abban 
érdekelt, hogy ellentmondásmentes képbe rendezze a szándékokat és cselekvéseket, követke
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zésképpen a »jó  szándék -jó te tt -  jótevő«, illetve a »rossz szándék — rossztett -  rossztevő« mo
dellek kerülnek túlsúlyba.”  (Kiemelések — L. P.)

Nos, az utóbbi textusok szociológiai szakszövegek. Az előbbiek viszont a Zen-bnddhiz- 
mus „szakszövegei” , úgynevezett kóanok.

„A kóan amolyan problémaféle, amelyet a mester tanítványai elé tár, hogy oldják meg. [. . . ] A 
kó azt jelenti »nyilvános«, az an azt: »dokumentum«. [. . . ] A Zen-»dokumentum« az, amit mind
egyikünk magával hoz születésekor erre a világra, s igyekszik még halála előtt megfejteni. [. . . ] A 
kóan bennünk van, a Zen-mester nem tesz egyebet, mint hogy rámutat, hátha így jobban látjuk, 
mint annak előtte. Amikor a kóant előhozzuk a tudattalanból a tudat mezejére, azt mondják: 
megértettük egyben. Hogy ezt az ébredést előidézze, a kóan néha dialektikus formát ölt, gyakran 
azonban, legalábbis a felszínen, teljesen értelmetlen.”4 (Kiemelések -  L. P.)

A  kóan „előhozása” nem intellektuális-akarati erőfeszítés eredménye. Nem  „közelí
tő folyamat” , nem lassú „célba érés” . Valamiféle -  nem keresztény értelemben v e tt -  
„kegyelmi állapot” , egyfajta sokkszerű megvilágosodás kell hozzá.

„Ez a hirtelen sokkszerű »megvilágosodás«, a szatori, a Zen elmélkedés és tanító párbeszéd 
célja [. . . ] meghökkentő válaszokkal olyan lelki szituációt teremteni, hogy feltáruljon a kérdező 
előtt az igazság »mélye«. A  tan magyarázása, kommentálása, racionális értelmezése ér
telmetlen lenne a Zen szellemében, ezért az élményszerű átadás az egyetlen eszköz.”5 (K i
emelések -  L. P.)

D. T . Suzuki Kelet és Nyugat összehasonlítására Japán egyik nemzeti klasszikusá
nak, a X V II .  század második felében élt Matsuo Bashónak, illetve a X IX . századi A lf
réd Tennysonnak egy-egy versét ved egybe. A japán  haiku így szól:

„Jobban megnézem, 
nazuna virágzik ott 
a sövény alján. ”6

Tennyson verse pedig így:
„  Virág a falrepedésben,
gyökerestül kitéplek én -
kis virág, a kezemben tartalak,
de ha meg tudnám érteni, hogy mi vagy,
gyökerestül, mindenestül, egészen:
Istent meg az embert is érteném. ”

Az összehasonlítás lényege a japán költő ártalmatlan, kontemplatív meditáción 
(„jobban megnézem”)  alapuló megismerő tevékenységének szembeállítása a „modern” 
európai ember reakciójával, aki ahhoz, hogy megértse a Természetet (Istent is, saját 
magát is) csak úgy tud eljutni, hogy elpusztítja („gyökerestül kitéplek én”)  a természet 
megismerni kívánt részét. Ahogy pestiesen mondani szokták, Suzuki ezt „hosszan ra
gozza”, ebből azonban minket inkább csak az érdekeljen, hogy a keleti vallásfilozófiák 
-  s a magamfajta laikus (m ert hogy laikus vagyok, az, gondolom, világos) tudatlan 
merészsége nem retten vissza efféle leegyszerűsítő kijelentésektől -  az individuum és 
a Világ egymásban való feloldódását tételezik s érték tételezik. Ez nemcsak azt jelenti, 
hogy az Én és a V ilág voltaképp azonos, de azt is, hogy a V ilág megismerése nem más, 
mint az Én megismerése, az individuum és a Világ egymásban való feloldódására való 
rádöbbenés.
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„Bentről kifelé fúrta  a Teremtő 
a test nyílásait, s kifele nézünk.
Fordítsd befelé pillantásod: ott van 
az Önvaló, önmagodban találod. ”8

Ennyiben a keleti filozófiai gondolkodás szöges ellentétben áll a nyugati (termé
szettudományos gondolkodásmóddal.9 Kettős -  egymással összefüggő -  vonatkozás
ban is. M íg a keleti ember számára a Világ és a megismerő individuum egybeolvadása 
a cél, addig a nyugati tudományos szemlélet -  ahogy Schrödinger mondja -  „a reális 
külvilág hipotézisé”-t képviseli: azáltal, hogy „a  megismerő alanyt a megértendő dolgok együt
teséből ideiglenesen kikapcsolják [. . . ] az érthetőséget azon az áron vásároljuk meg, hogy az alany, 
a szubjektum háttérbe szorul, ami lehetővé teszi az objektiválást”.10

De az a „tény” , hogy az Én a keleti filozófia számára annak ellenére azonos a V i
lággal, hogy minden egyes Én sajátszerű, a keleti gondolkodást elkülöníti a tudomá
nyos gondolkodásmódtól. Mint Schrödinger mondja: „A tengerparton sétálva, egy helyen 
a hullámok döglött halat, különös formájú gerendát és ledugaszolt zöld üveget sodortak ki a ho
mokra. Elhaladhatunk e tárgyak mellett anélkül, hogy figyelemre méltatnánk őket; érdeklődhe
tünk egyikük vagy valamennyiük iránt; hogy egymás mellett fekszenek, azon legfeljebb csak akkor 
kezdünk elgondolkodni, ha összetalálkozásuknak valami okát sejtjük, például, hogy ugyanabból 
a hajótörésből származhatnak. A gondolkodó, de a Nyugat által még nem befolyásolt kínai haj
lamos arra, hogy közömbös, nem kifejezetten érzelmi dolgok sorsszerű egymás mellé kerülésében 
is értelmet keressen [. . . ] érdekelheti őt, hogy a nagy, szerinte teljes értelemmel átszőtt ter
mészet e kicsiny részének értelmén elgondolkodjék [... ] [szemben a nyugati kutatóval] az általános 
törvényre kevésbé gondol. Csak az egyes esetet látja. A természet nem ismétli önmagát. Eseményei 
mindegyikének m eg kell legyen a különleges értelme. [...] A  természettudományos 
gondolkodástól ez a felfogás távol esik. Ez a gondolkodás nagy és fontos tanokat épített 
fö l azon az alapon, hogy a véletlen -  véletlen.” 11 (Kiemelések -  L. P.)

S továbbmenve így jellem zi a (természettudományos gondolkodást: „...események 
vizsgálata során mindig olyan észleléseket és megfigyeléseket gondolunk együvé, amelyek a szük
ségszerűség kapcsolatában állanak. Kibogozzuk a kauzális láncokat, és ezeket nevezzük 
csupán lényegesnek. A  valóságos életben azonban m indig sok száz kauzális lánc ke
resztezi egymást, amelyek nem állnak egymással megérthető kapcsolatban, amelyek 
együttes bekövetkezését a természettudományos gondolkodásúak véletlenszerűnek 
látják. Olyan dolgokról van szó, mint egy napfogyatkozás és egy csatavesztés; egy fekete macska, 
amely balról keresztezi az utat, és az ugyanazon a napon bekövetkezett üzleti balsiker. De olyan 
dolgokról is szó van, mint a Baselén váló átutazás közben egy elgázolt kutya miatt lekésett vonat, 
aminek következtében ugyanaznap egy isztambuli távoli ismerősömmel találkozom, és ez (logikai 
szubjektum továbbra is az elgázolt kutya)  egész jövendő életemet ú j útra irányítja.” 12 (K iem e
lés -  L. P.)

Kauzális láncok kibogozása. Ez a lényeg. S hogy ez mit jelent, azt jó l megvilágítja 
a gyermekversike:

„Egy szeg miatt a patkó elveszett, 
patkó miatt a ló is elveszett, 
a ló miatt a huszár elveszett, 
huszár miatt a csata elveszett, 
csata miatt az ország elveszett -  
ennyit tesz, lám, egy icipici szeg. ”13
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A  tudományos gondolkodásmód tehát elkötelezetten hisz a determinizmusban,14 
hisz a világ megismerhetőségében, s ennek módját oksági összefüggések megállapí
tásában véli fellelni.15 Európai racionalizmusunk ebben semmi kivetnivalót nem talál, 
s hajlamosak vagyunk egyetérteni Mrozekkel: „Bizalmatlan vagyok a görcs, aparoxizmus 
és orgazmus mint megismerő módszer iránt. ”16 Azt jelentené ez, hogy el kell vetnünk a Róka 
igazságát?17 H a -  szívem szerint -  erre „nem” -mel felelek, az objektivitás problémájába 
ütközöm. Ez azonban nem csupán az érzelmi elfogulatlanság problémája (én, a meg
ismerő, kikapcsolom-e a megismerési folyamatból szubjektumomat), hanem azé is, 
hogy tételezhető-e egyáltalán a megismerendő tőlem független „épp-úgy-adottsága”. 
Közhelyszerűen ismert, hogy a szociológia egy bizonyos válfaja (nevezhetjük akár „ fő 
sodornak” is) ez utóbbi kérdésre igennel válaszol, sin hocsigno kíván győzni, egy másik 
válfaja pedig (mely különböző irányzatokat foglal magába) ezt hevesen tagadja, s elveti 
a természettudományok megismerési paradigmáját.

A  világ (akár a „természeti” -ről, akár a „társadalmi” -ról beszéljünk) jelenségei, az 
úgynevezett „tények” között oksági törvényeket megállapítani — ennyi lenne a tudo
mány? Óriási félreértés. (S hozzáteszem, részben ez a félreértés magyarázza a szocio
lógia és a természettudományok közötti viszony -  innen is, onnan is, ha nem is egy
formán -  félreértelmeződését is, s ekképp a szociológia tudomány mivoltáról alkotott 
egyoldalú elképzelést.) M indez csak szükséges, de nem elégséges feltétel. Ettől önma
gában a szociológia m ég nem emelkedik a tudomány rangjára (amitől lehet m ég tisztes 
és hasznos iparosmunka, nem lebecsülendően értelmes tevékenység). De hadd szögezzem 
le nyomatékkai: szükségesnek azért szükséges! Mesterségünk „szakralizálása” nem 
épülhet arra a feltevésre, hogy m íg a természettudományokban vannak, a társada
lomtudományokban (mint érvelni szokás: az emberi ágens intencionáltsága folytán) 
nincsenek „tények” ; szabad tehát a (posztmodern) vásár, kinek-kinek szabadságában 
áll tetszése szerinti „magyarázat” mellett voksolni, hisz minden igazság relatív -  tehát 
azonos értékű. Az említett feltevésben tételezett oppozíció ugyanis egyszerűen badar
ság. Semmilyen tudomány számára nincsenek adottan tények; a tényeket a tudomány ma
ga konstituálja. Méghozzá valamilyen tudományos elmélet révén. Az oksági törvények 
(már ha azok!... -  s ez ügyben mindjárt lesz néhány szkeptikus észrevételem) önma
gukban nem igazán elegendők. A  megértéshez, az ismerethez szükség van még egy 
értelmező elméletre is.

Ez az állítás persze nem jelenti azt, hogy „igazi”  elmélet hiányában ne lehetne „tu
dományos” tevékenységet folytatni. A  tudomány, ideje nagy részében, éppen ebben 
a hiányhelyzetben teszi a maga dolgát. De ez a „teszi a dolgát” általában nem merül 
ki az -  amúgy szükséges -  oksági törvények mérések útján történő keresgetésében. 
Feltételezi egy szemlélet -  ha úgy tetszik: világkép -  kialakítását, amely fogalmi keretül 
szolgál az empirikus „aprómunkának” . A  fizikában például, mint Planck írja: „az »ese- 
mény« szó kissé más értelmezést nyer. Az elméleti fizika ugyanis nem egyetlen mérési folyamatot 
tekint »esemény«-nek, amely mindig tartalmaz véletlen és lényegtelen elemeket is, hanem egy bi
zonyos, csupán elgondolt folyamatot, miközben az érzéki világ helyére [. . . ] egy másik világot 
helyez, az ún. »fizikai világképet®, amely bizonyos fok ig önkényes gondolati konstrukció, 
modellszerű idealizálás, amelyet abból a célból alkotunk, hogy megszabaduljunk a bizonyta
lanságtól, amely minden egyes méréshez hozzátapad, és lehetővé teszi az éles fogalomalkotást. 
Ennek következtében a fizikában minden mérhető mennyiségnek, minden hosszúságnak, minden 
tömegnek, minden töltésnek kettős jelentése van, aszerint, hogy úgy tekintjük-e, mint a mérés által 
közvetlenül adottat, vagy pedig gondolatban átvisszük a modellre, amelyet fizikai világképnek
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nevezünk. Az első esetben a mérhető mennyiség mindig csak elmosódottan definiálható, és ezért 
sohasem adható meg egy egészen meghatározott számmal, a fizikai világképben azonban megha
tározott szimbólumot jelent, amellyel pontos előírások szerint lehet operálni. [...JA  világkép persze 
mindig megmarad segédfogalomnak”.18

Feltételezi -  megint csak Plancktól kölcsönözve a szép kifejezést (melyet ő gyakorta 
használ) -  a gondolati h íd  verést: „A  tudományos eszme tartalma abban áll, hogy [. . . ]  az ú j 
élményt összefüggésbe hozza és összehasonlítja bizonyos már rendelkezésre álló másfajta tényleges 
élményekkel, tehát hidat ver az egyiktől a másikig, és ezáltal az eleinte szabadon egymás mellett 
álló tényeket szorosan egymáshoz fűzi. A z eszme termékenysége és ezzel jelentősége a 
tudomány számára azután az így felállított összefüggésnek más rokon tényekre való 
általánosításán alapszik. M ert az összefüggés megteremti a tudományos világkép 
rendjét és ezzel annak egyszerűsítését és tökéletesítését.” 19 (Kiemelés -  L. P.)

Ha nagyon kötözködő akarok lenni, akár azt is mondhatom, hogy efféle explicit -  
vagy implicit -  „elmélet”  nélkül m ég oksági összefüggést sem állapíthatok meg. Jan 
Klíma H a lá l  ÉS KÖLTÉSZET című detektívregényében -  egyike a legjobb krimiknek, 
amit valaha is olvastam -  a főhőst, aki megijed, hogy inkognitója lelepleződött, mert 
valaki többször rákacsintott, fizikus ismerőse így nyugtatja meg: ha a szoba közepén 
állva, valahányszor hátrafordul, egy döglött macskát lát, úgy gondolja-e, hogy a dög
lött macskát a maga hátrafordulása okozza? (H ja, tikkel szegény -  döbben az igazi 
okra, megnyugodva, a főhős.) Galvani híres kísérletében a békacomb rángatózásának 
oka vajon az áram vagy Galvani? (M inthogy áram önmagától csak igen ritkán éri a 
békacombot, a tisztázó kísérletben -  amelyhez, mint hírlik, éppen egy ilyen ritka vé
letlen vezetett -  a kísérletvezető éppúgy a kísérletből kizárhatatlan antecedens, mint a 
„kísérleti változó” maga.) Az efféle kérdéseket csak azért söpörhetjük könnyedén félre, 
„ostobának” minősítve őket, mert rendelkezünk az ehhez szükséges háttértudással.

Az elmélet szerepe természetesen ennél több. Max Plancktól kölcsönzőm a magával 
ragadó intellektuális szépségű példát. „Hogyan jutott el Newton a bolygómozgást leíró dif
ferenciálegyenlethez ? Minket most főleg ez a kérdés érdekel. Nem egyszerűen úgy sikerült ez neki, 
hogy egy bolygó gyorsulását minden további nélkül összefüggésbe hozta a Naptól való távolsá
gával, és keresett közöttük valami meghatározott számszerű összefüggést,20 hanem úgy, hogy gon
dolatban először hidat épített magának, amely a bolygó helyzetének fogalmától átvezetett a gyor
sulás fogalmához. Ezt a hidat erőnek hívják. Newton úgy képzelte el ugyanis, hogy egyrészt a 
bolygónak a Naphoz viszonyított helyzetéből származik egy a Nap fe lé irányuló vonzóerő, másrészt 
ugyanez a vonzóerő a bolygó mozgásmennyiségében változást hoz létre. így jö tt létre egyrészt a 
gravitáció törvénye, másrészt a tehetetlenség törvénye. Az erőfogalom maga, mint ahogy azt az 
elnevezés is mutatja, [az] izomérzet képzetéből származik, és ezt a képzetet alkalmazták mindenféle 
mozgásváltozásra, még ha az olyan nagy is, hogy az emberi izomerő távolról sem volna elegendő 
annak véghezvitelére. Nem csoda, hogy Newton ennek az erőfogalomnak, amely olyan alapvető 
sikerekhez vezette, döntő jelentőséget tulajdonított, és az erőben kereste minden mozgásváltozás 
elsődleges okát. Jóllehet az erő, ha jói megfigyeljük, a tulajdonképpeni mozgástörvényben nem is 
jön  elő. így történt, hogy a Newton-féle erő fő - és alapfogalma lett a mechanikának, sőt nemcsak 
a mechanikának, hanem az egész fizikának. [. . . ] Némileg ellentétben á ll ezzel az a kép, melyet a 
fizika újabb fejlődése nyújt. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy ma a newtoni erő az elméleti fizika 
számára elvesztette alapvető jelentőségét. A  mechanika modem felépítésében csupán másodrendű 
mennyiség, egy magasabb rendű, átfogóbb fogalom, a munka vagy a potenciál került a helyére. 
[. . . ] De -  kockáztathatnánk meg az ellenvetést -  hogyan lehet a munkát elsődlegesnek tekinteni, 
amikor munka keletkezésekor mindig először erőnek kell jelen lennie, amely a munkát végzi? Aki
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így beszél, az nem fizikailag, hanem fiziológiailag gondolkodik. Bizonyos, hogy a munká
nál, amelyet egy súly felemelésekor végzünk, a kísérő érzetek között az izom-összehúzódás az el
sődleges. Ezt a fiziológiai folyamatot fogalmilag élesen el kell választani az itt szóban forgó 
vonzóerőtől, amelyet a Föld a teherre gyakorol, és amelyet a maga részéről egyedül az elsődlegesen 
jelen levő gravitációs potenciál határoz meg. A potenciálnak nemcsak azért van elsőbbsége az 
erővel szemben, mert bevezetésével a fizikai törvény egyszerűbb alakot ölt, hanem azért is, mert a 
potenciálfogalom jelentése sokkal átfogóbb, mint az erőfogalomé. [. . . ] E l kell persze ismerni, hogy 
a potenciál fogalma nem rendelkezik a közvetlen szemléletesség megvilágító előnyével, 
amellyel az erő az izomérzethez való közvetlen kapcsolata következtében rendelkezik, és emiatt az 
erőfogalom kiküszöbölése következtében a fizikai törvények szemléletessége jelenté
keny veszteséget szenved. Ez a fejlődés azonban a dolog természetében rejlik. A fizikai tör
vények ugyanis nem az emberi érzékszervek és az azoknak megfelelő szemléletesség szerint 
alakulnak, hanem maguknak a dolgoknak megfelelően.”21 (Kiemelések -  L. P.)

*

Lássuk azonban, mire megy az empirikus szociológia azzal a ránehezedő kényszerrel, 
hogy oksági összefüggéseket kell megállapítania. Jól tudjuk -  vagy legalábbis így szokás 
gondolni - ,  hogy erre elsődlegesen a szó klasszikus értelmében vett kísérleti módszer 
nyújt lehetőséget.22 Ám  ugyanakkor könnyen belátható az is, hogy alkalmazásának a 
szociológiában súlyos, megkockáztatnám: meghaladhatatlan akadályai vannak. Épp 
ezért az empirikus szociológia más utakat választ. Ezek, durván, két csoportba sorol
hatók, s a továbbiakban ezek közül az egyik jellem ző sajátosságai, valamint az azokhoz 
kapcsolódó kritikai értelmezések kritikai értelmezésére teszek kísérletet.

A  két stratégia sokféle címkézés mentén fordítható szembe egymással. „Statisztika” 
kontra „esettanulmány” , „survey” kontra „mélyinterjú” , „korrelációs” kontra „élet
történeti”  logika, „pozitivista” kontra „hermeneutikai” stb. stb. Nem  áll szándékom
ban e minősítéseknek sorra-rendre pontos definíciót adni, arra azonban talán érde
mes felhívni a figyelmet, hogy az „esettanulmány” (case study) terminust a szociális mun
kától kölcsönözte el a szakma, s nem árt arra emlékeztetni (m ég ha itt nem részletezem 
is megfontolásaimat), hogy az Egyesült Államokban a szociológia kezdetben nem aka
démiai diszciplínaként vert gyökeret, s nagyjából az első világháborúig inkább szociális 
reformmozgalom volt, mintsem szaktudomány.

„Az amerikai szociológia szembeötlő vonása, hogy már azelőtt intézményesült, mielőtt elkülö
nült intellektuális tartalma kirajzolódott volna. [. . . ] a korai szociológia inkább »mozgalom« volt, 
mintsem intellektuális diszciplína [. . . ] szociális munkások, szociális reformerek, próféták, társa
dalomkritikusok — egyéb akadémiai menedékhely hiányában -  a szociológia épp hogy serdülő tu
dományával azonosították a maguk tevékenységét. [. . . ] Amikor 1917-ben a nevét idejétmúltnak 
érző »National Conference o f Charities and Correction« szavazást rendelt el az egyesület ú j ne
véről, az » American Sociological Conference« változat csak másodikként futott be, a győztes -  
s így elfogadott -  változat a » National Conference o f  Social Work* lett. ”28 (Kiemelések -  
L. P.)

Az egyik stratégia tehát -  nevezzük így: változók közötti korrelációk megállapítása. T i
pikus technológiája az úgynevezett survey jellegű  kutatás (s hozzá, módszerként, a „sta
tisztikai” elemzés), ahol a kérdőív kérdéseire adott válaszokat a kutató tényeknek tekin
ti,24 ezeket -  sui generis -  elemezhető változóknak fogja fel, avagy, s ez a lényegen mit 
sem változtat, bizonyos kombinációik révén ilyeneket állít elő belőlük. (E változókat -  
s erre nemsokára visszatérek -  vizsgált fogalmainak „felelteti” meg.) S mivel a körre
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lációk számítása változóról változóra legalábbis egynél több „mért” adat meglétét tételezi 
fel, ez a módszerpopulációk vizsgálatára alkalmas. (Az már ehhez képest mellékes prob
léma, hogy statisztikai megfontolásokból viszonylag nagyszámú populációra van szük
ség, illetőleg a változók „értékeinek” kvantitatív kifejezésére.) Az oksági összefüggés 
bizonyítottságát a populáció egészére érvényes függvénykapcsolat adja, és csak ez adja.25 
Ráadásul, csak ezt adja. A  „változó” „változékonysága” a survey típusú vizsgálatokban 
kivétel nélkül azt jelenti, hogy X  értéke egyedről egyedre menve vesz fel különböző ér
tékeket, azt az értelmezést pedig, hogy miért változik az ugyancsak egyedről egyedre 
változó Y  értékével együtt, egy kontrollálhatatlanul diffúz összefüggésmezőben kell 
megkockáztatnunk. Ezen a ponton több komoly problémára illik felhívni a figyelmet. 
1) A  korrelációs modell természetesen nem egyenértékű a kísérleti modellel -  jóllehet 
annak logikáját kívánja másolni - ,  hiszen a változók „kezelésével” (azaz: az egy-egy 
változó mentén táblázással történő standardizálással) biztosított statisztikai kontroll csak 
utólagosan (értsd: a különböző „hatásokat” mintegy „megjelenítő” adatok felvétele 
után) érvényesül. így  például 2) hiába a „reprezentatív minta” (pontosabban: a véletlen 
mintavétel), asurvey logikája nem tudja replikáim a kísérlet logikáját. Ez utóbbi ugyan
is az oksági összefüggés tiszta megnyilvánulását zavaró hatásokat randomizálással kü
szöböli ki, a survey azonban már csak egy megelőzőleg korántsem véletlenszerűen „el
osztó” népességből26 választ véletlen mintát. Ebből következően aztán 3) minthogy a 
korrelációszámításra a megszerzett adatok nyújtanak csak lehetőséget (fel nem vett ada
tokkal nem lehet számításokat végezni!), az eredmény értelmezése nem lehet bizonyító 
erejű, hiszen más „keretben” felvett más (vagy másként felvett) adatok esetleg más 
eredményt adnának, más összefüggéseket („oksági törvényeket” ) mutatnának ki.

Tegyük m ég ehhez hozzá, hogy e függvénykapcsolat csak kívülről, külső nézőpont
ból fedhető fel27 -  vagy legalábbis a populáció tagjai, egyenként, koránt sincsenek 
szükségszerűen tudatában e generális függvénykapcsolat létezésének (s pláne nem: 
képletszerű értékének) - ,  azaz: az egyes egyénen kívül létező, egyénfeletti oksági ma
gyarázat.28

A  másik stratégia számára (m ég akkor is, ha -  természetesen -  nem zárkózik el attól, 
hogy emberek sokaságára is megpróbáljon általánosítani) az oksági magyarázat ma
gában az egyes emberben lelhető fel. Nevezzük ezt élettörténeti logikának.

„Minden ember kialakít valamilyen elméletet saját élettörténetére, életútjára vonatkozóan: 
megpróbálja egységes magyarázóelv fonalára fűzni, történeti egységbe építeni sikereit és ku
darcait, adottságait és választásait, erényeit és hibáit, sorsának kedvező és kedvezőtlen fordulatait. 
Más szóval, minden ember megpróbálja levezetni saját »ontológiáját« [. . . ] lehetővé [tenn i] azt, 
hogy az ember beépítse a múltját aktuális életstratégájába.”29

Az egységes magyarázóelvet -  amely természetesen racionalizált, oksági elv -  tehát 
az egyén saját élettörténete konstituálja. Hogy megint költőt idézzek:

„m ert benne élsz te minden félrecsúszott 
Nyakkendőmben és elvétett szavamban 
És minden eltévesztett köszönésben 
És minden összetépett levelemben,
És egész elhibázott életemben 
Élsz és uralkodói örökkön, Ámen.”
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Úgy ítélem, mielőtt egy lényeges és továbbvezető gondolati lépést megtennék, il
domos megjegyezni a következőket. Az, hogy az első módszer kividről állapítja meg 
egy olyan generális kauzális összefüggés létét, amelynek általános érvényéről nem fe l
tétlenül tud az, aki e kauzális összefüggést saját magára érvényesnek tartja,30 nyilván 
nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az egyes individuum ennek létezését saját ma
gára érvényesnek ne tételezhesse.31 Másfelől viszont feltételezhetjük, hogy az egyéni 
élettörténetek egyéni értelmezése/önértelmezése nem megkerülhető hányadban kon
vencionális-, vagyis más élettörténetek és a róluk -  mások (aktorok és szemlélők) által 
-  adott „egyénfeletti” értelmezések befolyásolják az individuális (ön)értelmezést. 
Ennyiben tehát a két stratégia -  minden igazi különbsége ellenére -  kevésbé tér el 
egymástól, mint első látásra gondolná az ember.

*

Térjünk vissza az első stratégiához. M i is történik az ebben követett eljárássorozat 
alatt? Mint futólag említettem volt, a változók úgy tekintődnek, mint elméleti fogal
mak indikátorai. Érdemes ezt a problémát kicsit bővebben tárgyalnunk. Lássuk, mit 
írnak a klasszikusok.

„Ahhoz, hogy a kutató úgy szervezhesse meg adatait, hogy összefüggéseket állapíthasson meg 
közöttük, fogalmakat kell használnia. A fogalom  elvonatkoztatás megfigyelt eseményekből. 
[. . . ] [Másfogalmak] a konkrét eseményekből történő absztrakciónak egy magasabb szintjén logikai 
következtetések útján jönnek létre, s jelentésüket nem tisztázhatjuk azzal az egyszerű eljárással, 
hogy rámutatunk bizonyos objektumokra, egyénekre vagy eseményekre. Az ilyen ma
gasabb szintű absztrakciókat néha konstrukcióknak nevezik, mert az absztrakció alacsonyabb 
szintjén kidolgozott fogalmakból konstruáljuk őket. M inél nagyobb a távolság az ember fogalmai 
vagy konstrukciói és a vonatkoztatás tárgyának tekintett empirikus tények között, annál nagyobb 
a lehetősége annak, hogy félreértik vagy gondatlanul használják azokat, s annál gondosabban 
kell eljárni a definiálásnál. Definiálni kell őket mind elvont terminusokban, megjelölve a nekik 
szánt általános jelentést, mind, operacionális terminusokban, amelyek a szóban forgó tanul
mányon belüli használatukat szabják meg. A z első fajta definícióra azért van szükség, hogy 
biztosítsa a tanulmánynak a hasonló fogalmakat vagy konstrukciókat használó tudás
anyaggal való kapcsolatát. Az utóbbi lényeges lépés bármilyen kutatás lebonyolításá
ban, hiszen az adatokat megfigyelhető tények terminusaiban kell összegyűjteni.”32 
(Kiemelések -  L. P.)

Ú gy gondolom, alapvető félreértésről van szó, amelyre ha rávilágítunk, talán lehe
tőség nyílik annak felfedésére is, hogy mi az igazi baja a s«n/ey-szociológiának. A  köz
napi élet számára elfogadható ugyan az a definíció, hogy a fogalom: elvonatkoztatás 
megfigyelt eseményekből. A  tudományban azonban ez kevés. Anélkül, hogy érdem
ben bele kívánnék menni az.„empiricizmus kontra racionalizmus” vitába, hadd szögezzem 
le, hogy a tudományos fogalmakat a mögöttük meghúzódó elmélet-háttéregyüttes teszi 
„fogalmakká” . Mindaddig, amíg elmélet nélküli elvonatkoztatásokkal dolgozunk, ter
minusaink nem igazán „elvont terminusok” , következésképp nem is tudják igazán biz
tosítani a hasonló (értsd: hasonlóan pusztán empiricista) fogalmakat vagy konstruk
ciókat használó tudásanyaggal való kapcsolatukat.

De az „adatokhoz” való eljutást is problematikussá teszi ez a felfogás. Ismét egy 
klasszikust idézek, Paul F. Lazarsfeldet: „Látni fogjuk, hogy amikor meg akarjuk határozni 
az összetett objektumok mérésére alkalmas »változókat«, általában többé-kevésbé tipikus eljárásra 
vagyunk utalva. Ez az eljárás, amelynek eredményeképpen a fogalmakat empirikus mutatók-
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bán tudjuk kifejezni, négy fő  szakaszból áll: a fogalom képszerű reprezentációja, a dimenziók 
rögzítése, a megfigyelhető indikátorok kiválasztása és ezeknek az indikátoroknak egy mutatóban 
való szintetizálása. ”33

Mit is jelent mindez?
„Az a gondolati folyamat és elemzés, amelynek révén mérési eszközt tudunk kidolgozni, rend

szerint képszerű reprezentációból indul el. [A ] kutató mindenekelőtt valamilyen elvont konstruk
ciót, képet34 vázol fe l. Munkája valószínűleg éppen akkor válik alkotó jellegűvé, amikor a kü
lönállójelenségek észlelésekor megpróbálfelfedezni bennük valamilyen alapvető jellemző vonást, 
és magyarázatot próbál adni a megfigyelt szabályosságokra. A  fogalom akkor, amikor alakot ölt, 
csupán bizonytalan terminusokkal körülhatárolt egész, amely értelmet ad a jelenségek között meg
figyelt összefüggéseknek. [..J A  következőfázis e fenti első képűt »össutevőinek« elemzése. Euket 
esetenként »aspektusoknak« vagy »dimenzióknak« nevezzük. Leveuthetjük őket analitikusan az 
őket tartalmazó általános fogalomból, vagy empirikusan a belső kapcsolatok struktúrájából. 
Mindenesetre egy fogalom általában inkább jelenségek komplex együttesének felel meg, semmint 
valamilyen egysurű és közvetlenül megfigyelhető jelenségnek. ”35

A  harmadik lépés: megtalálni az indikátorokat a rögzített dimenziók számára; az 
indikátor pedig nem egyéb, mint a dimenzió megfigyelhető aspektusa. Érdemes felhív
nunk a figyelmet arra, hogy Lazarsfeld számára a dimenzió (mint absztrakció) és az 
indikátor (mint empirikusan megfigyelhető aspektus) között a kapcsolatot „a minden
napi élet tapasztalata”36 teremti meg. íg y  például, érvelése szerint, ha valaki megfontolt, 
ez azt akarja jelenteni, hogy különböző helyzetekben nagy valószínűséggel bizonyos 
számú, megfontoltságra jellem ző viselkedést mutat: „A »megfontoltság« szó itt gyakorlati 
eljárási mód az illető ember szokásos aktusaiban megnyilvánuló közös vonás elvont kifejezésé
re.”37

Különböző helyzetekben a megfontoltság persze más s más módokon nyilvánulhat 
m eg (hosszabb túrára menvén a megfontolt ember bizonyára visz magával elsősegély- 
ládikát, reggelente munkahelyére villamosozván ettől bizonyára eltekint); korántsem 
biztos, hogy a „megfontolt ember” az élet minden vonatkozásában tanúsítja a m eg
fontoltság valamennyi je lét (példásan megfontolt háztartásvezetésű családapák gumi
matracon szunyókálnak a Balaton közepén, majd jön  a végzetes csobbanás...); s még 
az sem biztos, hogy akár csak egyetlen vonatkozásban is mindig, kivétel nélkül meg
fontoltak vagyunk. Ergo: „Minthogy egy-egy indíkátcrr és az alapfogalom viszonyát nem bi
zonyossági, hanem valószínűségi terminusokban definiáljuk, föltétlenül lehetőleg minél nagyobb 
számú indikátort kell alkalmazni. [. . . ] szükség van a különböző indikátorok szintézisére, mert 
euknek a külső változókkal való kapcsolata általában gyengébb és instabilabb, mint a mérni kí
vánt alapvető jellemző vonás.”38

Elnézést a hosszúra nyúlt idézgetésért, de szükség volt rá, hogy megérthessük, vol
taképp mi is következik ebből. Ray Pawson39 H. M. Blalockot -  ugyancsak nagy név! 
-  idézi: „Számos »tulajdonság« változóját igencsak nehéz lenne közvetlenül, érzékszerveinkkel 
megfigyelni, vagy olyan mérőeszközökkel, melyeket a célból gyártottunk, hogy a rögzítés pontosabb 
eszközeiként szolgáljanak. Ehelyett gyakorta csak következtetünk eukre a tulajdonságokra, olykor 
feltételeutt hatásaik, olykor vélelmezett okaik vagy az őket létrehozó ingerek nyomán. így például 
nem észlelhetjük közvetlenül az éhséget, legfeljebb a táplálék hiányából vagy bizonyos viselkedéses 
válaszokból következtethetünk rá. Sumünk nem láthatja egy ember »hűségét« vagy egy csoport 
»szolidaritását«, eukre csak következtethetünk azzal, hogy megfigyeljük, hogyan reagál az egyén 
vagy a csoport bizonyosfajta ingerekre. A fizikus posztulálja adott töltésű, tömegű és perdületű 
elemi részecskék létezését, majd e feltételezéseket úgy ellenőrzi, hogy fe lá llít egy elméletet arra vo
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natkozóan, hogyan fognak ezek viselkedni bizonyos ingerhelyzetekben, és hogyan hat a viselke
désük más jelenségekre, olyanokra, amelyeket -  például egy ködkamrában -  már meg lehet f i 
gyelni. A  hőenergia mértéke megmérhető annak nyomán, hogy hogyan hat egy higanyoszlopra, 
egy test tömegére pedig következtethetünk abból, hogy ha egy mérleg serpenyőjére tesszük, a mérleg 
nyelve milyen értéknél fog  megállni. Valamennyi említett esetben egy oksági elméletre van szük
ségünk, amely »hidat ver« a posztulált tulajdonság és valami olyan indikátor között, amelyet köz
vetlennek" minősíthető módon vagyunk képesek megfigyelni. ”41

S az alábbi rendkívül fontos kritikai megjegyzést teszi: „Blalock téved, amikor a labo
ratóriumi eszközökkel végzett mérési megfigyeléseket közvetlen megfigyeléseknek gondolja. Azt 
véli, az a képesség, hogy valamilyen laboratóriumi mérőműszerről közvetlenül leolvashatjuk az 
eredményt, egyenértékű azzal, hogy közvetlen kapcsolatban állunk a világgal. M i sem tévesebb. 
Egy olyan laboratóriumi eszköz elkészítése, amilyen egy ködkamra, előfeltételezi egy egész sereg 
feltevés, törvény és elmélet meglétét, s hasonlóképpen, az a lehetőség, hogy egy modem hőmérőről 
egyszerű ránézéssel leolvassuk az eredményt, évszázadok fogalom- és elméletalkotó erőfeszítéseinek 
eredménye. Az ezekkel a standard mérőműszerekkel végzett mérésekből kapott evidenciákban -  
mint evidenciákban -  való hitünk így nem azok direkt megragadásra való képességében, mint 
inkább törvények és elméletek összefüggő rendszerébe való mély beágyazottságukban keresendő. ’42

M i végre hánytorgatom fe l mindezt ? Szeretném a figyelmet egy kicsit az elmélet szere
pének kérdésére irányítani, mely eddig érdemtelenül kevés figyelmet kapott. Mind
erre triviális s -  talán? -  kevésbé triviális kísérleteket tennék. Kezdjük a legtriviálisabb 
megfontolással. Ha igaz, hogy a kísérlet (a logikai törvények kimutatásának e sokak 
szerint „legkirályibb útja”) J. S. Mill „eltérési kánonjának” logikáját követi, akkor -  az 
empíria birodalmán belül maradva bízvást kijelenthetjük, hogy „a kísérlet által igazolt 
oksági összefüggés csak azon speciális feltételegyüttes érvényességi körén belül igaz, amely a kí
sérleti és kontrollcsoportra egyaránt vonatkoztatható, vagyis csak meghatározott életkorú, intel
ligenciájú, szociális helyzetű csoportokra, adott földrajzi régión belül és adott történelmi pilla
natban, a csillagok adott konstellációja, adott tengerszint feletti légnyomás vagy mágneses tur
bulenciaértékek mellett. Logikailag e határokon nem terjeszthetjük tú l megállapításaink értékét, 
vagyis egyáltalában nem általánosíthatunk”.48 (Kiemelés -  L. P.)

Legalábbis a nélkül az elmélet nélkül, amely megmondja nekünk, hogy a végtelen 
számú tényező közül mit tekintsünk azon „ceteris paribus”-nük, amely körre az oksági 
törvény érvényesen megfogalmazható. Természetesen a természettudományokban 
sem más a helyzet.

„Minden mérés egyedi önmagában álló esemény, és mint ilyen egészen sajátos körülményekhez, 
elsősorban meghatározott helyhez, meghatározott időhöz, valamint meghatározott mérőeszközhöz 
és megfigyelőhöz kötött. És ha az óhajtott általánosítás sok esetben kézenfekvő is, és, hogy úgy 
mondjam, magától kínálkozik, vannak [. . . ] esetek, amikor rendkívül nehéz a különféle rendel
kezésre álló mérésekhez a közös törvényt megtalálni; akár azért, mert erre semmiféle lehetőség sem 
nyílik, akár azért, mert - s  ez szintén nagyon kellemetlenül hathat mert tü l sokféle lehetőség 
nyílik az általánosításra. ”44

S ehhez szükséges hozzátennünk, hogy a szociológiai tudás „akkumulálhatósága” 
igencsak élesen veti fel ezt a kérdést. Ugyanis nemcsak arról van szó, hogy egy-egy 
adott kutatás a maga „mintájának” eredményeit a minta „populációjára” -  több vagy 
kevesebb —jogga l kiterjeszti, hanem arról is, mennyire gyarapítható a szociológiai tu
dás egyetemessége a különböző populációk eltérő időpontban kiválasztott mintáin 
végrehajtott kutatások eredményeinek summázása révén. Gondoljuk meg: a termé
szettudományokban nem okoz problémát egy 1927-ben Angliában, illetve egy 1943-
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bán Norvégiában elvégzett kísérlet eredményeinek „egymásra vonatkoztatása” -  nem 
utolsósorban éppen azért, mert olyan elméletekre vagy „félig-meddig” -elméletekre 
támaszkodnak, amelyek argumentáltan a „ceteris paribus” alá képesek seperni az el
térő térbeli és időbeli koordinátákat; a megfigyelői szubjektumot -  ez utóbbit elvégzi 
magaaszakmai képzés m ikéntje-; ami pedig a mérőeszközök különbségét illeti... nos, 
ehhez érdemes figyelembe vennünk azt a talán már kevésbé triviális megközelítést, 
amely nem az elmélet és a mérési eredmények általánosíthatóságának összefüggését 
boncolja, hanem azt, hogy hogyan befolyásolja az elmélet magukat a mérési eredményeket -  
azaz: magát a mérést. A  (jó) mérés ugyanis nem egyszerűen „»közvetlennek« minősíthető 
módon való megfigyelésre” képessé tevő technika kérdése, hanem konceptualizálásé is. 
Igazi jelentősége nem abban áll, hogy lehetőséget nyújt a tudományos elméletek „em
pirikus bizonyíthatóságára” (tessék, kérem, lehet utánaszámolni!), hanem abban, hogy 
elméleti bizonyítóereje is van, hiszen a felhalmozott tudományos tudás különböző el
méleteit együvé kapcsolva ad fegyvert (sőt egész arzenált) a kezünkbe.45

Vegyünk egy hétköznapi példát. Ha azt gondolom, hogy a hentesnél vásárolt egy 
kiló hús súlya igazából nem egy kiló, sokféleképpen veszekedhetek az eladóval. M eg
vádolhatom azzal, hogy rosszul kezeli a mérleget (lendülettel csapja rá a húst, és nem 
várja meg, hogy a mutató megállapodjék; olyan szögből olvassa le, hol áll a mérleg 
nyelve, ami torzítóan hat az eredményre), szíveskedjék tehát az én instrukcióim sze
rint eljárni. Megvádolhatom azzal, hogy megmanipulálta a mérleget (magyarul: a mér
leg csal), szíveskedjék tehát a húst egy másik mérlegen is lemérni. Egyet biztos nem 
fogok tenni, mert értelmetlen lenne. Azt követelni, hogy kétkarú serpenyős mérleg 
helyett rugós mérlegen mérjen, mert az utóbbi „jobban” méri a súlyt, mint az egyéb 
mérlegfajták. Rendíthetetlenül hiszünk abban, hogy a súlyt minden mérleg -  akármi 
legyen is a mechanikája -  elvileg egyformán annyinak mutatja, amennyi.46 Ezt azért 
tehetjük, mert a „kijelzés” különböző fizikai elvein nyugvó mérlegek esetében (még 
ha magunk nem ismerjük is a fizikai törvényeket és az őket összekötő elméleteket) 
tudjuk (vagy hiszünk benne), hogy van(nak) elmélet(ek), amely(ek) összeköti(k) eze
ket a törvényeket, s amely(ek)ből levezethető az ekvivalencia. (Szükséges-e külön le
szögezni, hogy a szociológiában kidolgozott mérőeszközök között ez az elvi kapcsolat 
nincs meg?)

A  mérést, amin általában -  valljuk meg, elég együgyű módon -  a „kvantifikálási” 
képességet, azaz (közvetve) a mind „bonyolultabb” matematikai eljárások alkalmaz
hatóságának megteremtését vagyunk hajlamosak érteni, azért szokták -  a Lord Kel
vinnek tulajdonított szállóige: „amíg nem tudunk mérni, tudásunk ösztövér és sovány
ka” nyomán -  fontosnak tartani, mert „több” és „nagyobb" -  „egzaktabb” , „pontosabb”
-  tudást ad tárgyáról, mint ha csak kvalitatív minősítésekre futja képességeinkből. Én
-  itt és most -  nem ezt a fontosságát hangsúlyoznám. Mint láttuk korábban, a megis
merés objektivitása minden tudományos tevékenység fundamentuma: az objektivitás 
kritériuma pedig az (a kákán is csomót keresők jogga l elégedetlenkedhetnek definí
ciómmal), hogy egy „dolog” „mértékének” „értékében” (az idézőjelek nem véletlenül 
szerepelnek itt!) egyetértsünk.47 Ez adja a kvantitatíve pontos mérés lehetőségének 
jelentőségét: lehetővé teszi, hogy pontosan meghatározzuk, mennyire értünk egyet. 
S éppen az efféle realizált egyetértés válik az objektivitás indikátorává.

De: ha az, hogy a jelenségek objektív megismeréséig sikerült eljutnunk, csak mé
réssel bizonyítható (s minél precízebb, egzaktabb és pontosabb méréssel, annál iga
zoltabb az objektivitás), akkor nem meglepő, ha ez a felismert összefüggés kiváltja a



1166 •  Léderer Pál: A z ok-kutatás következményeinek okai

fordított irányú pszichológiai hatást. Azt, hogy maga a mérés -  tehát a mérés egymaga -  
azt „garantálja” : ismereteink objektívak. Magyarán: a mérés technológiája mögött 
meghúzódó előfeltevések episztemológiai elemzésénél semmivel sem kevésbé érdekes 
annak szociológiai elemzése, m iért fordítunk annyi izzadságszagú erőfeszítést annak 
bizonygatására, hogy tudunk mérni.

E tanulmány keretei között nincs hely az élettörténeti stratégia leíró s értelmező be
mutatására. Ez már -  szükségképpen -  egy másik tanulmány tárgya. Épp ezért illik 
felhívnom az olvasó figyelmét arra, hogy ez utóbbi, itt már nem taglalt, valamint az 
eddigiekben tárgyalt stratégia közötti „logikai” eltérés nem azonos a pozitivista, statisz
tikai kontingenciákra épülő szociológia és az etnometodológiai „alakváltozatok” között 
szokásosan hangsúlyozott különbséggel-bár persze összefügg azzal. De ha már effélét 
állít az ember, akkor úgy illik, hogy e különbségről részletesebben is szót ejtsen.

Mit vet a fenomenológia és az etnometodológia (valamint a velük „rokon” irány
zatok) a swrwy-technika szemére?

„A hagyományos szociológia fenomenologikus-szociológiai bírálata általában azt hangsúlyoz
ta, hogy a hagyományos szociológia naiv módon a természettudományokat fogadta el a társada
lomtudomány modelljéül. Az a mód, ahogy a pozitivista szociológia a természettudományi para
digmát felhasználja, alapvető feltételezésből merít: abból, hogy a társadalmi jelenségeknek és a 
természeti jelenségeknek nincsenek olyan jellegzetességeik, melyek alapján elkülöníthetők lennének 
egymástól. [. . . ] a fenomenologikus szociológiai kritika azt hangsúlyozza, hogy ez a feltételezés 
igazolhatatlan, mert alapvetőenfélreérti a természeti és a társadalmi világ jellegzetességeit. Szem
ben a társadalmi jelenségekkel, a természeti vagy fizikai jelenségeknek nincs belső jelen
tésstruktúrájuk, és ezért ott a tudósnak szabadságában áll, hogy megfigyelje őket és olyan ma
gyarázatokat alkosson, melyek külsőlegesek a vizsgált, konkrét jelenséghez képest, és függetlenek 
attól. Ezzel szemben a szociológus jelentésekből összetevődő világot vizsgál, és ezért szükségszerűen 
a társadalmi világból merített jelentésekhez és értelmező eljárásokhoz kell fordulnia, ha a társa
dalmijelenségekről valamiképpen be akar számolni. A  társadalomtudós számára az elemzésnek 
vagy vizsgálatnak alávetett jelenségek már eleve strukturáltak. A  társadalmi jelenségeket a tár
sadalmi világ tagjai számára megnyilvánuló jelentésteli voltukjellemzi, és csak ezáltal ismerhetők 
fe l. A természettudós ellenben olyan jelenségekre ügyel, melyek a megismerés számára nem struk
turáltak; így a jelenségeket, melyekkel foglalkozik, abban a biztos tudatban ruházhatja feljelen
tésekkel, vagy vetheti alá értelmezéseknek, hogy semmiféle inherens jelentőséget vagy intenciona- 
litást nem hanyagol el. ”48

Smart ugyancsak szemére ved ennek a „hagyományos” szociológiának, hogy az em
bert tárgynak tekinti, „melyet saját akaratától független tényezők kauzálisán meghatároz
nak”,49 s ezzel összefüggésben arra az álláspontra helyezkedik, mely szerint: „Az a le
hetőség, hogy a szociológusok úgy foghatják fe l az embert, mint tárgyat, és még hozzá is já ru l
hatnak ahhoz, hogy az embereket tárgyként kezeljék, modem társadalmunk természetének követ
kezménye, melyben -  ahogy M arx felhívta rá a figyelmet -  a társadalmi kapcsolatok a dolgok 
közötti kapcsolatok alakját veszik fe l. A  m i felelősségünk az, hogy megkíséreljük e helyzet megér
tését és átalakítását. Először is fe l kell ismernünk, hogy a szociológia nem tudományos hu
manizmus, nem könnyíti meg az egyetemes társadalmi egyetértést vagy felvilágosodást, hanem 
inkább rögzíti a társadalom megosztottságát, elméletileg igazolja és kihasználja a társadalmi va
lóság eldologiasító értelmezését, és ezáltal tudományos látszatot kölcsönöz azoknak a spe
cifikus szociokulturális és történeti-társadalmi viszonylatoknak, melyek természettől 
adott viszonylatoknak tűnnek.”50 (Kiemelések -  L. P.)
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Megszívlelendő a társadalomkritikai nézőpont, ezúttal azonban maradjunk dolgo
zatunk tárgyán belül. A  természettudós szabadon konstituálja a tényeket (végül is ezt 
teszi, amikor a jelenségeket jelentéssel ruházza fel!), legalábbis annyiban szabadon, 
hogy csak olyan intellektuális és metodikai kötöttségekhez51 kell igazodnia, amelyek 
függetlenek a vizsgált jelenségtől magától;52 ahhoz képest külső-idegenek. Ezzel szem
ben amikor társadalmi jelenségeket ruházunk feljelentéssel, ezeknek értelmező tevé
kenységünktől függetlenül is van értelmük „kinn a világban” , ahol megesnek; ha mi 
magunk -  szociológusként -  tartózkodnánk is az értelmezéstől, akkor is van jelentésük 
(olykor nagyon is különböző jelentésük!) azon „szereplők” számára, akik e  jelensége
ket magukat létrehozzák s részt vesznek bennük. Itt nemcsak azt kell hangsúlyoznunk, 
hogy „ugyanannak” a jelenségnek az általa érintett különböző egyének számára eltérő 
jelentései lehetnek; hogy ugyanannak a behaviorális „reakcióegyüttesnek” egészen 
más lehet a jelentése attól függően, hogy a „társadalmi világ” ezen jelenségének meg
alkotásában kik vesznek részt s kerülnek konkrét vagy szimbolikus kapcsolatba egy
mással;53 hanem azt is, hogy ezek a jelentések az egyes egyének számára sem feltétle
nül „adottan lévők”, hanem „megalkotottak”, a jelentést magát a jelenséget létrehozó em
berek interaktív „alkutevékenysége” alakítja ki. Ebből következően, ahogyan az alkupo
zíciók pillanatról pillanatra változhatnak egy olyan erőtérben, amely maga sem feltét
lenül „adott” , hanem a résztvevők által folyamatosan alakított, úgy a jelenségek jelen
tése is próteuszi képlékenységű, az aktoroknak tehát szüntelen érdekvezérelt részvé
telét igényli. A  fenomenologikus szociológia tehát „elveti a természettudományos paradig
mát alkalmazó szociológiai megközelítések azon elgondolását, hogy a társadalmi világ olyan tár
gyi világ, melyet el lehet választani tagjainak értelmező eljárásaitól, legyenek ezek akár hivatásos 
szociológusok, akár laikusok. A  társadalmi világot mint alanyi világot, mint az emberi te
vékenység, az értelmezés és az intenció termékét tárgyalja”.54 (Kiemelés -  L. P.)

A  szociológus értelmező tevékenysége természetesen nem objektív, méghozzá abban 
a kettős értelemben nem az (s nem is lehet az), amelyre korábban már utaltam. Nem 
objektív, hiszen a vizsgált jelenség (mint jelentés) nem „éppen úgy adott”. Ezen azt ér
tem, hogy a megismerő szubjektummal szemben nem tételezhető a „reális külvilág” 
schrödingeri hipotézise, mert ezt a „külvilágot” különféle megismerő szubjektumok épí
tik és alakítják. De nem objektív abban az értelemben sem, hogy a szociológus m eg
kerülhetetlenül jelentéstulajdonítással hozza létre azt a „társadalmi világot” (első lép
csőben), amely tudományos tárgyául szolgál a belőle dedukált jelentésértelmezésnek 
(második lépcsőben).55 A z  objektivitás másik értelmezésben vett lehetetlenségén pe
d ig  nem elsősorban érzelmi, ideológiai, politikai elköteleződéseket és/vagy hisztériá
kat értek (bár ezek sem ritkák), hanem azt, hogy a szociológus, maga is része lévén 
annak a társadalmi valóságnak, amelyet vizsgál, nem szakíthatja ki a maga értelmező 
tevékenységét a szituatív kontextusból. Csak annyit tehet -  társadalmi szituációjából 
következően - ,  s ezt m eg is teszi, hogy -  nolens, volens -  elfogadtatja azt a látszatot, 
mintha az ő  értelmezése „pártatlan(abb)” lenne, mert eljárásmódszere pártatlanabb.

„Nyilvánvaló, hogy a szociológus orientációja erősen különbözik azokétól, akiket tanul
mányoz, mert míg ők gyakorlatilag és személyesen-életrajzilag érdekeltek helyzetükben azáltal, 
hogy benne élnek, a szociológus abban érdekelt, hogy »mások« életvilágát tanulmányozza, és ér
dekeltségét nemcsak a személyes életrajz, hanem a tudományos hagyomány és közösség 
is strukturálja. Am e munka közben a szociológus szükségszerűen olyan tevékenységekbe bonyo
lódik, melyek erősen hasonlítanak azokéihoz, akik világias helyzetekben tevékenykednek, neveze
tesen észleli, konstituálja és értelmezi a világ tárgyait (a többieket a »maguk« életvilágában) . ” 56 
(Kiemelés -  L. P.)
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Ha elfogadjuk azt, hogy az emberekkel nem „események” esnek meg, hanem „tapasz
talatokat” élnek meg, akkor el kell fogadnunk, hogy ugyanazon események eltérő tár
sadalmi kontextusban eltérő tapasztalatokat jelentenek az eseményekben részt vevők 
számára. A  társadalmi kontextust sok paraméter együttese alakítja ki, itt most durván 
csak azt ragadnám ki közülük, amely a leginkább „egyén feletti” , azaz a leginkább „ob- 
jektivált” : nevezetesen a kultúrát. Lássuk például, hogyan vásárol be Holler főszerkesz
tő Miss Evelyn Westonnak: „Kis, sötét, legyektől zsongó boltba vezette Evelynt a szerkesztő, 
és egy kecskeszakállas, horgas orrú arab jö tt eléjük. Kiválasztottak mindent. Parafa kalapot, 
csizmát, bricseszt, termoszt, élelmiszerdobozt, amit gumiszalag zár légmentesen, és egyebeket.

Azután következett az alku. Ilyent Evelyn még nem látott!
Az arab először kacagott, később a mellét verte, kirohant az utcára, és öklét rázta a járókelőkre, 

majd habzó szájjal tépdeste a humuszát, és összecsapva kezét, kétségbeesetten a plafonra tekintett, 
hogy nyomban utána zokogva boruljon a bricsesznadrágra, mintha holt gyermekét siratná. Holler 
ezzel szemben egyik öklével az asztalt verte, majd gúnyosan kacagott, és valamit bizonyítva, fe l
gyűrte a nadrágszárát, hogy az arab meggyőződjön harisnyája minőségéről. Ez mély benyomást 
gyakorolt a kereskedőre, mert a parafa kalapot odatolta, de mikor H oller a nadrág fe lé nyúlt, 
ismét megvadult, mint nőstény eb, ha kölykéhez közelítenek, és hörögve ölelte magához a bricseszt.

Egy óra múlva minden becsomagolva feküdt előttük, fizettek és mentek.
-  Nagyszerű üzletet csinált -  mondta Holler, és megelégedetten törölgette homlokáról a verej

téket.
-  Nem fé l, hogy ez az arab megöli egyszer ?
-E z ?  Állandó vevői közé tartozom. Jó  barátom. Ha Londonban vagyok, levelezünk. ”57
E mulatságos jelenet humora abban rejlik, hogy Rejtő rokonszenves hősnője meg

figyelőként saját kultúrájába beágyazottan próbál jelentést tulajdonítani a -  tételezzük 
fel: túlzások nélkül, objektíve szemlélt s leírt -  jelenségnek. Melyet -  éppen emiatt -  
egészen másként értelmez, mint a benne részt vevők. (M int azt sokan megállapították 
már -  a felfedezésért tehát nem enyém az érdem - , a szociológus feladata azért ingo
ványosabb az etnográfusénál, mert kevésbé leplezetlenül szembesítődik a társadalmi 
meghatározottságú kulturális különbségekkel.)

S ha ennek nyomán elfogadjuk azt is, hogy az aktorok „-viselkedése” nem egyszerűen 
behaviorális viselkedés, hanem intencionált,,cselekvés”, akkor elég világos, hogy nem 
az a baj, hogy a szociológiai kutatások eredményei nem azonosak a leírni kívánt j e 
lenségekkel -  hiszen minden tudomány elvonatkoztat a maga jelenségeitől.58 „A  szo
ciológiával inkább az a baj, hogy elvonatkoztatás közben szisztematikusan eltorzítja mindazt, ami 
a köznapi észjárás szerint vizsgálni kívánt jelenség volt: az emberek tényleges, mindennapi társas 
életét. 9

Az etnometodológia azt veti a „hagyományos” szociológia szemére, hogy m íg „a 
fenomenologikus szociológiában a szubjektív tapasztalatokat úgy tekintik, hogy a külsővé tevés 
és tárgyiasítás ama folyamataival kapcsolódnak össze, melyek által a társadalmi világ »társada- 
lom «, »közösség« vagy »szervezet« formájában létrejön, és éppen ezért kell a szubjektív tapasz
talatokat tanulmányozni, addig a hagyományos szociológia gyakran úgy írja le az emberi tapasz
talatot, mint tú l szubjektivet és hozzáférhetetlent ahhoz, hogy tanulmányozzuk, és ehelyett má
sodrendű fogalomképzéshez folyamodik, miközben nem tisztázódik: mi ennek a viszonya az első
rendű fogalomképzéshez”’.60

Ez a kritika nemcsak arra vonatkozik, hogy „a szociológia mint szaktudomány belső 
presztízsrendszere megakadályoz bennünket abban, hogy a valódi embereket [. . . ] vizsgáljuk, és 
arra késztet, hogy inkább [. . . ] absztrakt embereket vegyünk szemügyre [. . . ] Egy szociológiai munka
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presztízse annál magasabb, minél kevésbé jellemző rá, hogy a benne szereplő emberek izzadnak, 
nevetnek, unják a partikat vagy szemölcs van az orrukon”,61 nemcsak arra, hogy a survey- 
módszerrel élő szociológia számára prioritása van az úgynevezett kemény „faktuális” 
adatoknak, melyekről feltételezi, hogy -  szemben apuka „véleményekkel” , „attitűdök
kel” -  mindenki számára azonos jelentést hordoznak,62 hanem arra is, hogy amikor 
a társadalmi szereplőknek a maguk számára maguk alkotta fogalmakból tudományos 
fogalmakat gyárt (azaz: változókat), nem tisztázza ezek viszonyát az előbbiekhez, ille
tőleg ezeket ugyanazon az absztrakciós szinten hozza létre, mint amelyen azok szület
nek meg: a megfigyelt eseményekből vonatkoztat el. Terminusai tehát nem „elvont 
terminusok” , hanem „empiricista terminusok” , amelyeknek így semmi joguk, legiti
mitásuk arra, hogy a hétköznapi fogalomhasználat, a hétköznapi értelmezések fölébe 
helyezzék magukat. Más kérdés, hogy a „tudomány” -  a társadalom végtére is így mű
ködik! -  az általa működtetett látszatot nagyon is tudja kamatoztatni a helyzetértelmezés 
szociális alkujában, s így akár m ég attól a nyers erőalkalmazástól is eltekinthet - s  elhi
tetheti magával, hogy eltekintett tőle —, amelyhez akár fordulhatna is. így , bár a szociológiai 
kérdőív persze más, mint az Állam erőszakszervezetei felügyelte adóbevallási kérdőív, 
„az interjú olyan struktúrát erőltet a megkérdezettre, amely nem feltétlenül vág egybe a megkér
dezett mindennapi életével. Az interjú szerkezete egy olyan formális logikán alapszik, amely nem 
feltétlenül mása annak a módnak, ahogyan az emberek mindennapi életükben döntéseket hoz
nak”.63

S hogy nem feltétlenül mása, azt sikeresen leplezi el a követett eljárás. Kétségtelen, 
hogy a normális hétköznapi emberek többsége nem beszél „státusinkonzisztenciáról” 
(vélhetőleg nem is érti, mit jelent). Am ikor a szociológus ezt a konstrukciót létrehozza, 
mégis azzal áltathatja magát, hogy ezt az absztrakt fogalmat azokból az absztrakció 
alacsonyabb szintjén kidolgozott fogalmakból hozza létre (szakemberi kompetenciája 
birtokában!), amelyeket azon a néven illet, ahogyan azt a közönséges halandók is 
mindközönségesen emlegetik; e terminusokban fogalmazta meg kérdőívkérdéseit, 
ugyanezen terminusokban adták m eg a kérdezettek a maguk választörténeteit. De ha 
a kérdezettre ráerőltetett „struktúra” nem vág egybe az „életével” , akkor a „termino
lógiai egyezés” ellenére a válasz óhatatlanul „slampos” lesz. Mehan és W ood egy konk
rét példa kapcsán jogga l jegyzik meg, hogy: „Mármost aki azt hiszi, hogy megoldhatja e 
»problémákat«, ha ennek az egy asszonynak a válaszait hozzácsatolja ezer más asszony válaszai
hoz, és a »slampos« beszélgetéseket számszerű alakra hozza, nem is egyszerűen reménytelen, hanem 
képtelen vállalkozásra adja a fejét.”64

Itt az ideje, hogy búcsút mondjunk a fenomenológiának, különben az Olvasó sosem 
ju t e hosszúra nyúlt cikk végére. így  csak néhány tömör idézettel oszlatom el azt az 
esetleges félreértést, mintha a fenomenológia, az etnometodológia lenne a megoldás 
a szociológia tudományának problémáira.

J óllehet igaz, hogy „A fenomenologkus szociológia a pozitivista szociológia felett gyakorolt 
bírálata útján növelte a szociológiai érdeklődést a társadalmi valóság adottnak tekintett jellege 
iránt, hiszen a természetes látszatokhoz és helyzetekhez ragaszkodó mindennapi beszámolók úgy 
vannak megalkotva, hogy úgy tűnik belőlük: e látszatok és helyzetek »nem lehetnek másfajták, 
mint amilyenek« [. . . ] fsj növelte a társadalmi világ természetével kapcsolatos érdeklődést, és azál
tal, hogy emlékezteti a szociológusokat és talán a társadalmi világ tagjait is arra, hogy a társa
dalmi világot ők maguk konstituálják tevékenységükkel és gyakorlatukkal a világban való létük 
során, felkínálja annak a lehetőségét, hogy bizonyos, a szociológiai gyakorlatban felmerülő mód
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szertani problémákat meg lehet oldani” ,65 az is igaz, hogy „hajlott arra, hogy elhanyagolja a 
cselekvés kérdését, tehát mintegy azt, hogy az emberek mit tesznek, és ehelyett azzal kapcsolatos 
beszámolókra, beszélgetésekre és fecsegésekre koncentrált, hogy mit csináltak és mit csi
nálnak. Ezért afenomenologikus szociológusok munkásságából különös módon hiányzik a ha
talom, erő, rétegződés vagy struktúra mindenfajta vizsgálata”.66 (Kiemelések -  L. P.)

íg y  aztán „Nem a cselekedetek következményeivel foglalkoznak, sem pedig gondolkodás, tu
dás, beszéd, cselekedet és ezek következményei közötti viszonnyal, hanem ama módszerek és eljá
rások kérdésével, melyeket a társadalom tagjai valamely társadalmi helyzet jellemvonásainak ki
alakításában alkalmaznak. Az a kérdés, hogy ez a tevékenység a szociológia egy típusának tekint- 
hető-e vagy különösen, hogy a szociológiának tekinthető-e, vagy pedig egyfajta önmagába merült 
és privatizált filozófiának kell-e tekinteni, kétségtelenül érdeklődésre tarthat számot mind a mód
szer hívei, mind ellenzői részéről, csakúgy, mint azok részéről, akiket a módszer zavarba hoz”.6,7

Izgalmas kérdések lehetőségét villantják fel az idézettöredékek, mégse engedjünk 
a csábításnak. Korábban jeleztem  már, hogy a korrelációelemzési és élettörténeti lo
gika közötti különbségtevés nem feltétlenül azonos a „survey” és az „etnometodoló- 
gia” szembeállításával. Közelebbről szemügyre kellene hát venni az élettörténeti m ód
szert is. Azonban csak megszorítással idézhetem Bulgakovot- Utánam, Olvasó! - ,  mert 
a folytatás, bár következni fog, már egy másik írás tárgya lészen.

Jegyzetek

1. Jelen tanulmányban, ahogy szoktam, anél
kül, hogy koturnusba bújnék hozzá, az empi
rikus szociológia néhány ismeretelméleti 
problémája fölött meditálok. A  tévedés (s a 
nyomában járó rápirítás) kockázata termé
szetes velejárója a gondolatok közlésének, az 
ez irányú mentegetődzést ekképp ildomtalan
nak tartanám. Am e tanulmány megírása so
rán (melynek önmagában kell helytállnia ön
magáért) beleütköztem két problémába. Bizo
nyos -  fontos -  dolgokról azért nem beszélek 
itt az őket megillető részletességgel, mert ezt 
másutt már megtettem, s nincs igazán ínyem
re a magam műveire hivatkozó lábjegyzetelés. 
Más, hasonlóan fontos -  s jelen gondolatok 
szempontjából is fontos -  dolgokról meg azért 
nem beszélek, mert későbbi írásokban szeret
ném majd kifejteni velük kapcsolatos állás
pontomat (már feltéve, hogy -  valamint annak 
a bizonyos Ágnes asszonynak -  Isten ad hozzá 
„erőt és kegyelmet”). Magamat a jóindulatú Ol
vasó gráciájába ajánlom.
2. Kapuján incs átjáró. K ínai csan-buddhis- 
ta  példázatok. Helikon, 1987. 57-58. o.
3. Uo. 34-35. o.

4. D. T . Suzuki: ELŐADÁSOK A Zen-buddhiz- 
MUSRÓL. In: E. Fromm-D. T . Suzuki: Zen- 
buddhizmus És PSZICHOANALÍZIS. Helikon, 
1989. 68-69. o.
5. Miklós Pál: A  Zen és a művészet. Magvető, 
1978.21.0.
6. D. T. Suzuki: i. m. 11. o. skk.
7. A  példázat in concreto -  valljuk meg -  elég 
bornírt. Mint tudjuk, egy mérés nem mérés, 
egy példa nem példa. Márpedig nem nehéz 
egészflorilegiumot (magyarul: antológiát) cso
korba szedni költő és virág viszonyáról. E trac- 
tatus botanico-phüosophicus persze kissé ellent
mondásos lenne. Mert hisz Tennyson mellett 
ott szerepelhetne Ronsard (Mignonne, allons 
voiresila rose...), aki nemcsak hogy virágnéző
be hívja kedvesét, de a kontemplatív szemlél- 
kedés nyomán — bár sanda szándékkal, de -  
igaz következtetést von le a Természet lénye
géről (ó, jaj, a természet kegyetlen...). Vele 
szemben ott van a hangaszálat letépő Apolli
naire. S ha Rejtőt is ismerte volna a jeles ja
pán, vajon mit kezdett volna felejthetetlen 
poétahősével,Troppauer Hümérrel, akinek a 
sok örökbecsű között egyik költeménye ezt a
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címet viseli: ÉN EGY VIRÁG vagyok. Mindezen 
okvetedenkedések ellenére fogadjuk el a me
tafora érvényességét.
8. Káthakaupanisád. In: T itkos tanítások. 
Válogatás az upanisádokból. Helikon, 1987. 
31.o.
9. Hogy miért a különbség, annak magyaráza
tára természetesen nem vállalkozom.
10. E. Schrödinger: A  TERMÉSZETTUDOMÁ
NYOS VILÁGKÉP SAJÁTOSSÁGAI. In: VÁLOGA
TOTT tanulmányok. Gondolat, 1970. 227- 
228. o.
11. Uo. 249. o.
12. Uo. 248. o.
13. Mese a  patkószegról. In: Lúdanyó me
séi. Móra, 1979. 40. o. Nem állhatom meg, 
hogy meg nejegyezzem: Halász Judit MÁKOS 
rétes című lemezén az utolsó sor másként 
hangzik. így: „Máskor verd be jó l a patkószeget!" 
Az erkölcsi mondanivaló jól rímel a tudo
mányos tevékenységnek arra a teleológiájára, 
amely szerint a megismerés célja túllép a kon- 
templatív megértésen s a téüen predikción, a 
világ megváltoztatására tör.
14. „A determinizmus ugyanis, ha egyáltalában vá
laszthatunk, véleményem szerint minden körülmé
nyek között előnyben részesítendő az indeterminiz
mussal szemben, egyszerűen azért, mert mindig töb
bet ér, ha egy kérdésre határozott feleletet kaphatunk, 
mint ha határozatlant” -  írja Max Planck. S így 
folytatja: „A lehetőség ugyanis mindig nyitva áll, 
hogy a határozott válasz lehetetlenségének okát ne az 
elmélet természetében, hanem a feltett kérdés jellegé
ben keressük. Fizikai szempontból nem kielégítően 
fogalmazott kérdésre a legtökéletesebb fizikai elmélet 
sem adhat határozott választ. [...] Ha például két, 
egy síkban ütköző rugalmas golyónál mind a golyók 
sebessége az ütközés előtt, mind pedig az ütközés tör
vényei részletesen ismeretesek, mégsem lehet az ütkö
zés utáni sebességeket megadni. [...] De azért nem 
mondjuk, hogy az ütközésre nem érvényes a kauza
litás, hanem azt mondjuk, hogy a teljes determinált- 
sághoz még fontos adatok hiányoznak.” (M. 
Planck: Az ÚJ FIZIKA világképe. In: VÁLOGA
TOTTTANULMÁNYOK. Gondolat, 1965. 99. o.)
15. A  determinista szemlélet nem feltétlenül 
jár együtt a világ megismerhetőségébe vetett 
hittel. Lehet hinni olyan determinizmusban -  
például egy felsőbbrendű isteni akaratban -, 
amelynek megismerése elzáradk a fürkésző, 
ámde gyarló ember elől. Ha azonban hiszünk 
a megismerés lehetőségében, akkor -  egy de

terminisztikus szemléleten belül -  a kauzalitá
son kívül semmi egyébre nem hagyatkozha
tunk.
16. S. Mrozek: T otális SZÍNHÁZ. In: LEVÉL
KÉK. Európa, 1988. 112. o. Illenék persze a 
„megismerő módszer”-en belül az ars inveni- 
endi és az ars probandi szerepét tisztességesen 
különválasztani. Rádöbbenni valamire -  akár 
az orgazmus pillanatában is lehet. Az érvelést 
végiggondolni- valószínűleg jobb máskor.
17. Azok számára, akik tudóssá válva elfelej
tették volna: „jól csak a szivével lát az ember”. (A. 
deSaint-Exupéry: AKIS herceg. Móra, 1977. 
79. o.)
18. M. Planck: A  KAUZALITÁS ATERMÉSZETBEN. 
In: i. m. 183-185. o.
19. M. Planck: ATUDOMÁNYOS ESZMÉK EREDE
TE ÉS hatása In: i. m. 155. o.
20. A  számszerű(sített) értékek, önmagukban, 
ha nincs valami elgondolásunk, elméleti elő
feltevésünk a közöttük lévő összefüggés ter
mészetét illetően, korántsem biztos, hogy vá
laszt adnak a kérdésre. A. Káplán (The Con- 
DUCT OF Enquiry. Chandler, 1964) példáját 
magyarítva idézem. Milyen szám következik a 
13,31,41,61 számok után a sorozatban (azaz: 
mi a közöttük lévő összefüggés természete)? A  
válasz: 29. A  számok ugyanis a Lehel térről ki
felé induló 14-es villamos egyes megállói sze
rinti házszámok: a Lehel utca 61. után pedig 
a Béke utca következik, az ötödik megálló a 
Béke u. 29. magasságában van.
21. M. Planck: A  FIZIKAI TÖRVÉNYSZERŰSÉG AZ 
ÚJ KUTATÁS FÉNYÉBEN. In: i. m. 129-131. o.
22. Azok az oksági összefüggések, amelyekhez 
a kísérlet eljut, természetesen nem „oksági 
törvények”. Még ha „faktuális tények” is, nincs 
elméleti hátterük, amely kirajzolná érvényességük 
határfeltételeit. (Ahogy Káplán megjegyzi: az, 
hogy a japánok a tarkót erogén zónának te
kintik, ugyan tényszerűen igaz lehet, de ettől 
még nem „törvény”. Akkor válik azzá, ha 
megkockáztatjuk azt a kijelentést, hogy a tar
kót minden olyan kultúrában erogén zónának 
tekintik, amelyben a kisbabát az anya a hátán 
hordja, s így az folyton az anya tarkóját látja.) 
Még csak nem is „empirikus generahzációk”. 
(Ha az események megfelelő szabályosságú 
szekvenciája csak szigorú kísérleti feltételek 
között mutatkozik meg előttünk, akkor elég 
egyértelmű, hogy nem nagyon lehet univer
zális összefüggése egy olyan univerzumnak.
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amely nem a kísérleti „zárt rendszer” szerint 
működik.) Általánosíthatóságuk körének ki
derítésére pedig a kísérlet per definitionem al
kalmatlan, hiszen az „oksági törvény” a maga 
tiszta módján való fel- és megmutatása felté
telezné minden más befolyásoló hatás kiküszö
bölését. Ehhez viszont pontosan ismerni kel
lene a „minden más” teljes inventárját, azaz 
rendelkeznünk kellene a világ teljességéről 
való (mind leíró, mind történeti) tudással. E va
rázskörből csak azzal lehet kitörni, ha feltéte
lezzük, hogy a kísérlet által kontroll alá nem 
vont hatások a kísérlet kimenetele szempont
jából irrelevánsak. Ehhez a „hétköznapi józan 
ész” sokszor igen megfelelő támpontul szol
gál, ez azonban nem változtat azon, hogy dön
tésünk vagy valamilyen elméletre támaszko
dik, vagy nem zárható ki, hogy teljesen önké
nyesnek minősíthető. Mindennek megvan az 
a rendkívül kellemetlen hátulütője, hogy va
lahányszor egy kutatási eredmény ellent
mond egy ilyen „törvénynek”, bizonytalan
ságban maradunk azt illetően, vajon a tör
vényt kell-e elvetnünk, vagy a speciális körül
ményekre kell hárítanunk a felelősséget. Ami 
vég nélküli lehetőségeket biztosít a „mellébe
szélésre”.
23. A. Oberschall: T he I nstitutionaliza- 
tio n  of American Sociology. In: A. Ober
schall (ed.): T he Estabushment of Empiri- 
cal Sociology. Harper-Row, 1972. 203- 
208. o.
24. Az adatok „tény” mivolta sok oldalról is 
erősen vitatható, én a következőkben teljesen 
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