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Némedi Dénes

Durkheim Németországban 1

1885-ben egy fiatal Saint Quentin-i középiskolai filozófiatanár, Émile Durkheim 
kapta meg a közoktatási minisztérium szokásos németországi ösztöndíját. A 70-es évek 
közepétől kezdve ugyanis a megszilárduló francia republikánus kormányzat rendszeresen 
küldött Ígéretes fiatal agrégé két Németországba az ottani felsőoktatás és tudományos élet 
tanulmányozására. A III. Köztársaság első évtizedeinek szellemi életében a német kérdés, 
a ‘német válság’ központi szerepet játszott. (Digeon 1959) Sokak véleményét fejezte ki 
Renan, amikor 1872-ben azt írta, hogy “ha magunkhoz akarunk térni a katasztrófából, 
utánozzuk Poroszország eljárását. Az értelem Franciaországban lehanyatlott: meg kell 
erősítenünk azt. Oktatási rendszerünk, mindenekelőtt felsőoktatásunk radikális reformra 
szorul.” (La Réforme intellectuelle et morale, idézi Lukes 1973, 86) Ami a francia 
felsőoktatást illeti, Renannak teljes mértékben igaza volt: a század közepén az egyetemek 
többsége igazi hallgatóság nélküli vizsgáztató központként működött, rossz anyagi 
körülmények között, s a szomorú általános helyzetben csak néhány ‘nagy iskola’ (École 
Normale Supérieure, École Polytechnique) jelentett kivételt. A köztársasági kormányzat, 
ha nem is az elvárt gyorsasággal, sokat tett a helyzet javításáért, s a nyolcvanas évekre már 
az eredmények is megmutatkoztak. (Weisz 1983, Karády 1983)

Durkheim Berlinben, Marburgban és Lipcsében töltötte az 1885/86-os egyetemi 
évet, s ahogy ezt a német tanulmányútra küldött fiataloktól elvárták, két terjedelmes cikkben 
számolt be ottani tapasztalatairól. (Durkheim 1887a, 1887b) Amit tanulmányútjáról 
érdemben tudunk, azt ebből a két cikkből tudjuk, mert a lányánál őrzött levelezése, 
feljegyzései, kéziratai a német megszállás alatt eltűntek. Durkheim későbbi pályáján csak 
egyszer tért vissza német tapasztalataira, éspedig 1907-ben, amikor egy konzervatív 
katolikus filozófus gazdagon dokumentált és később könyvformában többször is kiadott 
cikksorozatban egyebek mellett azt is állította, hogy Durkheim tézisei és felfogása 
lényegében német eredetűek. (Deploige 1923) A vád veszedelmes volt, Durkheim zsidó 
voltát szellemiségének idegen eredetével kapcsolta össze; a Dreyfus-ügy egyik apró 
utórezgése volt ez. Durkheim ennek megfelelően reagált, s egy nyilt levélben kereken 
tagadta, hogy elméletében német hatások jelentős szerepet játszottak volna. (Durkheim 
1907) A már említett nyolcvanas évekbeli cikkek ennek az állításnak ellentmondani 
látszanak: Durkheimre láthatólag nagy benyomást tett az, amit Németországban látott.
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Az, hogy D urkheim  1907-ben m áshogy vélekedett, m int 1887-ben, term észetesen 
fontos annak, akit Durkheim  életrajza érdekel. Szám unkra itt egy m ásik kérdés fontos: mi 
v o lt az oka annak , hogy  D urkheim  1887-ben olyan  jó  vélem énnyel v o lt a ném et 
tu d o m án y o sság ró l és a ném et eg y e tem ek rő l?  E bben  a v o n atk o zásb an  ny u g o d tan  
eltekinthetünk attól a kérdéstől, hogy valam iféle ‘objektív’ nézőpontból m egalapozott volt- 
e D urkheim  vélekedése, s attól is, hogy m ennyire volt tartós a ‘ném et hatás’ D urkheim  
működésében. M i vonzotta hát a fiatal agrégét Németországban? Ez a kérdés tulajdonképpen 
egy általánosabb kérdés része: m ely vonások tették a ném et kultúrát, tudom ányt a nem 
ném etek szám ára annyira vonzóvá és jelentőssé a 19. század végén, a 20. század elején? 
M i volt az, ami a kortársak számára ezt a kultúrát a többitől m egkülönböztette? A ‘ném et 
sajátosság’ elem zésére sokféle nézőpontból sok energiát vesztegettek már. A  Durkheim - 
eset vizsgálata sem fogja végleg m egoldani a kérdést, de nem  is érdektelen, m ert lehetővé 
teszi, hogy az annyira más francia háttér előtt vegyük szemügyre.

Félreértéseket elkerülendő le kell ugyanis szögezni, hogy D urkheim  számára a ném et 
tanulm ányút nem  revelációt hozott, nem  valam iféle megtérést, annak a belátását, hogy 
addig  rossz úton já rt. T apasztala tait fontosnak ta rto tta, de ku tatási prob lem atikája , 
alapfelfogása már korábban kialakult, és sajátosan francia előzm ényekhez kapcsolódott.

A fiatal Durkheim , m ég az ENS hallgatójaként doktori értekezése tém ájául először 
A z individualizm us és a szocializmus viszonyát választotta, m ajd 1883-ban ezt ‘az egyén 
és társadalom  viszonyá’-ra módosította (M auss 1928, V) Ez - különösen ma - meglehetősen 
banális kérdésnek látszik. M indem ellett ez volt (és maradt) a liberális politikai filozófia 
központi problémája (Logue 1983,2), és mélyen áthatotta a 19. század egész ‘szellemiségét’, 
a társadalm i gondolkodást, a publicisztikát és a m űvészeteket is.2 U gyanakkor a kérdés 
rendkívül sokértelm ű volt.

A nnak számára, akinek társadalom filozófiával vagy ‘társadalom tudom ányokkal’ 
kezdett foglalkoznia a 80-as években, az egyik alapproblém a az volt, hogy a felvilágosult 
és libe rá lis  ind iv idualizm ust hogyan  lehet ö sszeegyezte tn i az ú jfa jta  tudom ányos 
determ in isztikus m egközelítésekkel. M ár az u tilita rizm us is arra  tö rek ed ett, hogy 
determ inisztikus m egoldást adjon a m orális problém ákra. A  klasszikus pozitivizm us 
(am elynek a 80-as években igen kom oly volt a befolyása Franciaországban) és az újonnan 
kibontakozó evolucionista, szociáldarw inista m egközelítések m éginkább - úgy tűn t - 
illuzórikussá tették az individualista m orál- és társadalom felfogást. A  szocialista politikai 
tanok (ezekre utal D urkheim  első címválasztása, noha azt, hogy pontosan m it is értett 
ekkor ‘szocializm uson’, ma m ár lehetetlen rekonstruálni) ugyancsak az anti-individualista 
tábort erősítették.

M aga az individualizm us is sokértelm ű kategória volt. A m i a filozófiai és em eltebb 
szintű publicisztikai, értelmiségi diskurzust illeti, a 80-as - 90-es években világosan meg 
lehetett kü lönböztetn i a kantiánus filozófia  asszim ilá lása révén m egúju lt idealista
racionalista individualizmust, amelynek legtekintélyesebb szóvivője Renouvier volt, s amely 
asszimilálta a felvilágosult és Rousseau-ista tradíciót, és egyfajta elitista, inkább konzervatív 
individualizm ust, am elyet a császárság összeom lása után Taine és Renan is képviselt, 
Durkheim  kortársai közül pedig Le Bon és Tarde propagált. Bárm ennyire naiv is volt 
Durkheim  megfogalm azása, a problém ák sűrűjébe vágott bele.
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Az általános liberális problém ák az 1871 utáni Franciaországban sajátos ‘helyi 
értékre’ tettek szert. Jeles értelm iségiek sora keresett választ arra, hogyan következhetett a 
m ásodik császárság m egtévesztő ragyogására a nem zeti katasztrófa és a nyom ában járó 
polgárháború. A  klasszikus nemzeti integrációs problém a eleve összekapcsolódott a szociális 
válság kérdésével, s a nyolcvanas években a szocialista m ozgalm ak újraéledése m indenki 
szám ára jelezte, hogy a K om m ün nem  volt múló epizód. E kérdéseket a kortársak többsége 
m orális3 problém aként kezelte. A zt je len tette  ez, hogy a társadalom  szükségképpen 
valam iféle m orális lényként je len t meg. A  kérdés tehát összetett volt: a társadalom  
determ inisztikus felfogását elfogadva hogyan lehet helyet szorítani az egyénnek és morális 
felelősségének, hogyan lehet összeegyeztetni két ‘morális lény’, a társadalom (haza, nemzet) 
és az egyén  leg itim  ig én y eit, h o g y an  leh e t a sz o c iá lis  sz o lid a ritá s  és a m o rá lis  
individualizm us követelm ényeit egyensúlyba hozni?

D urkheim  diákkorában egyaránt lelkes olvasója volt Renouvier-nak és Com te-nak. 
(Davy 1919,186) Ez a szim pla életrajzi tény világosan tükrözi azt a dilem m át, am elyet 
D urkheim  - kezdetben bizonyára nagyon naivan - átérzett. Renouvier a m orál tudom ányát 
a cselekvő kantiánus értelem ben felfogott választási szabadságára alapozta (Renouvier 
1 9 0 8 ,1.6.), m íg Com te éppenséggel a kritikai szellemet, a szubjektív önkényre alapozott 
gondolkodást tartotta az általa diagnosztizált átfogó társadalm i és szellemi válság okának.4 
Ennek m egfelelően az egyik éppenséggel az individualitás erősítésében, a m ásik az 
individualizmus m egnyirbálásában találta m eg a megoldást a diagnosztizált bajokra (Comte 
term észetesen nem  reagálhatott a császárság összeomlására, s Renouvier is lényegében 
m ár 1870 előtt kialakította diagnózisát és javaslatait.)

N em c sa k  D u rk h e im  in g a d o z o tt C om te  és R e n o u v ie r  k ö zö tt. T u d n i kell 
m indenekelőtt, hogy Com te tanítása és általában a pozitivizm us különböző változataiban 
nagyon elterjedt volt a 80-as évek intellektuális elitjében, persze nem  m int egy határozott 
körvonalú doktrína, hanem m int egy bizonytalan konzisztenciájú, diffúz hiedelemrendszer. 
Ez nem  jelentette azt, hogy az apriorisztikus idealista, felvilágosult m eggyőződés, az abból 
szárm azó je llegzetes fordulatok ne lettek volna ugyanolyan népszerűek. Ferry, a IIL 
K öztársaság első éveinek m eghatározó politikusa bizonyosan pozitivista volt, ugyanakkor 
ismételten hivatkozott a Forradalom Com te által elítélt hagyom ányaira és gondolatvilágára. 
G am betta-nál (ak iért D urkheim  d iákkorában  le lkesedett - L ukes 1973, 47) szintén 
felfedezhetők a pozitivista gondolatok is az általános republikánus retorika mellett. (Nicolet 
1982,188sk) Durkheim nél a dilem m a mintha a pozitivizm us javára dőlt volna el, de nem  
szabad elfelejteni, hogy a morál problémájával kapcsolatban mennyire kötődött a Renouvier 
által közvetített Kant-i problém ához, hogy gondolatvilágának egyik (legalábbis m űködése 
első éveiben) központi kategóriáját, a szolidaritást m ások m ellett éppen Renouvier-tói 
örökölte.

A D urkheim  számára annyira fontos nem zeti-morális problem atika m ellett legalább 
an n y ira  fo n to s vo lt a sa já t tu d om ányos h e ly én ek , önm aga sz o c io ló g u sk én t való  
m egkonstruálásának feladata. D urkheim  ugyanis azt állította, hogy a m orális (nem zeti és 
szociális) kérdésre a társadalom tudom ányban lehet m egoldást találni. Ebben term észetesen 
Com te-ot követte: a szociológiának egyszerre kellett külön tudom ánynak és egyetemes, 
m orális funkcióval bíró diszcip línának lennie. V agyis az egész nem zeti és szociális
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válságprobléma Durkheim szemében egyenesen vezetett a tudományos munkamegosztás 
újraalakításának a kérdéséhez.

Önmagát első írásaitól kezdve tehát szociológusként, illetve társadalomtudósként 
definiálta5. Viszont azt a feladatot, amelyet Durkheim a szociológia elé állított (t.i. a morális 
válság megoldásához való hozzájárulást) a kortársak többsége, ha már a tudományokról 
volt szó, a morálfilozófia természetes feladatának tartotta.6

Durkheim a szociológiát külön szaktudományként fogta fel. Ezzel vitathatatlanul 
'meggyengítette’ a szociológia pozícióit: míg elei a nagypresztizsű és a tudományos mezőn 
belül nagyhatalmú filozófia egyik ágaként művelték, s annak erejét vették kölcsön saját 
társadalomtudományi nézeteik elfogadtatásához, addig Durkheimnak azzal kellett 
számolnia, hogy felépíteni kívánt új tudománya erőforrásokban bizony elég ‘szegény’. 
Amikor Durkheim az új tudománynak egyben morális funkciót tulajdonított, ezt a 
‘gyengeséget’ is ellensúlyozta: hiszen ha a szociológia hivatása az is, hogy hozzájáruljon a 
nemzeti és társadalmi morális válság megoldásához (ahogy Durkheim már korán 
proklamálta), a nagy feladat ‘erőt’ is jelent. Aki ilyen sokra vállalkozik, már a vállalással 
potenciális szövetségesekre tett szert. A ‘gyenge’ nem úgy lesz ‘erős’, hogy elkülönülve, 
elszigetelten építgeti állásait, hanem úgy, hogy megpróbálja maga felé ‘terelni’ az ‘erősek’ 
pozícióit tápláló folyamatokat.7 Durkheim diszkurzív stratégiája mindig is az volt, hogy a 
szociológia hivatására való utalással a hagyományosan a filozófia rendelkezésére álló 
erőforrásokat ‘átterelje’ - s ez a stratégia félig-meddig sikeres is volt. Ennek természetesen 
feltétele volt az, hogy a szociológia belső diszkurzusa úgy épüljön fel, hogy ezt a morális 
feladatvállalást mint természetest tudja elfogadni. Durkheim sokat emlegetett ‘idealizmusa’, 
az, hogy a társadalmat ‘ideális természetűnek’ fogta fel, nem valamiféle ‘világnézeti’ 
választás eredménye volt: a Durkheim-i projektum szerves részét képezte.

A szociológiát (társadalomtudományt) tehát már első írásaiban (Durkheim 1885a, 
1885b, 1885c, 1886) úgy fogta fel, mint önálló, a filozófiától és más tudományoktól 
elkülönülő, saját elvekkel rendelkező tudományt. Ha a szociológia, önálló tudomány, nem 
terhelik a filozófiai, metafizikai hipotézisek. Ugyanakkor azt is igazolni kellett, hogy a 
szociológia képes megoldani a filozófiától átvett vagy elorzott nemzeti-morális problémát. 
Ezért a filozófia és a szociológia mint elkülönült diszciplínák viszonya a durkheimi 
gondolkodásban sosem volt feszültségektől mentes, s ez messzemenően meghatározta a 
durkheimi szociológia eredeti ‘irányultságát’.

A szociológiának mint ilyennek számára politikai és morális értelme volt, de ebből 
számára az következett, hogy a szociológiai diskurzus nem lehetett közvetlenül politikai 
vagy filozófiai-etikai diskurzus, viszont a morálról (s ezen keresztül a politikáról) kellett 
szólnia.8 Ez a program egyszerre volt nagyigényű és korlátozott. Korlátozott, mert eleve 
kizárta érdeklődési köréből a hatalmi és többé-kevésbé az érdekkonfliktusokat is. 
Nagyigényű, mert a szociológiának jóval többet követelt mint ami egy egyszerű 
szaktudománynak kijárna. Durkheim szociológiája még alig kezdte meg önmagát 
megkonstruálni, máris bejelentette, hogy ő a korszaknak megfelelő szemlélet gondozója.

A kezdő Durkheim szerint, amikor választott diszciplínáját és ezzel saját ‘pozícióját’ 
próbálta m egkonstruálni, a szociológia önállóságának, legitim itásának és 
‘hitelképességének’ kérdése attól függött, hogy képes-e beszélni a jelzett morális
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problémákról, képes-e sajátos, a többi diskurzusfajtától megkülönböztethető m ódon beszélni 
ezekről, és képes-e kritikai m ódon beszélni ezekről. V ilágos volt, hogy a hagyom ányos 
filozófiai d iskurzus elfogadhatatlan volt szám ára. D e a társadalm at nem  foghatta fel 
term észeti vagy szerződés útján létrejövő képződm énynek sem. A m i az utóbbit illeti, úgy 
gondolta, hogy a szerződéselm életek és az utilitarizm us különböző változatai (e kettőt 
D urkheim  általában összekapcsolta, s úgy vélte hogy ezeken a ham is alapokon épül fel a 
közgazdaságtan) az egyénből vezetik le a társadalm at, ezért alkalm atlanok a kor nem zeti 
és szociális integrációs dilem m áinak a feloldására.9

E hosszas kitérő a D urkheim et pályakezdésekor foglalkoztató kérdésekre szükséges 
volt, hogy világosan értelm ezhessük ném etországi tapasztalatait. D urkheim  a cikkeket, 
amelyekből ezeket megismerhetjük, azzal a nem is titkolt szándékkal írta, hogy megmutassa, 
m it lehet felhasználni a ném et teljesítm ények közül, s m i az, am iben nem  ajánlatos a 
ném etekhez igazodni. Ez a szándék m egkönnyíti az elem ző dolgát.

Első pillantásra úgy tűnhet, hogy Durkheim nek a ném et egyetemi filozófia oktatásról 
nem  volt különösebben jó  vélem énye, hiszen a cikk, az oktatási rendszer lelkiism eretes 
bem utatása m ellett tulajdonképpen nagyobbrészt kritikai megjegyzésekből áll: számos hibát 
talál az oktatás m ódszerében és tartalm ában is, a hallgatók szorgalm ától és érdeklődésétől 
sincs elragadtatva. Ezek után elég m eglepő, hogy a cikk befejezésében a ném et filozófiai 
életet több szem pontból mégis m agasabbra értékeli, m int a franciát.

Durkheim  a ném eteknél a fejlett konzekvens m unkam egosztást értékelte. Ez az, 
ami szerinte Franciaországban hiányzott.
“A  mi egyetem einken tanító különböző filozófusokat sem m iféle közösség nem  köti össze, 
sem a tanok tekintetében, sem pedig - ami m ég súlyosabb - a m ódszerek tekintetében. Ha 
áttekintjük a párizsi egyetem en az utóbbi években elfogadott téziseket, azt látjuk, hogy 
lehetetlen bennük közös tendenciát felfedezni. M inden filozófus külön dolgozik, m intha 
egyedül lenne a világon, vagy m intha a filozófia egyfajta m űvészet lenne. E tekintetben 
sok tanulni valónk van N ém etországtól.” (Durkheim  1887b, 483)
A  ném etek többet dolgoznak, s nagyobb hatékonysággal.
“T a lá n  m i sem  v a g y u n k  k ev é sb é  a k tív a k ; de a m i te v é k e n y sé g ü n k  k e v e se b b  
következetességet m utat fel; m eg-m egszakított és rendszertelen. Ez különösen igaz a 
f ilo z ó fia i k u ta táso k ró l. M a m ég a f ilo z ó fiá n ak  n á lu n k  tú l sok  k ap c so la ta  van  a 
szépirodalommal. A  filozófus, ha ír, a kim unkáltságra és a befejezettségre ügyel, m int az 
irodalmár: m árpedig m indez időt és m unkát kíván, am it a kutatásra lehetne fordítani...” 
(Durkheim  1887b, 483)

A  m egfigyelt (s b izony  nagyon  ta lá ló ) kü lönbségeke t D urkheim  a nem zeti 
karakternek tulajdonította, de ebből nála egyáltalán nem  az következett, hogy ezeken ne 
lehetne változtatni. A kom olyságot, a m ódszeres és m unkam egosztásos tudom ányos 
tevékenységet elengedhetetlennek tartotta, s m int pozitív és követendő példát írta le alaposan 
és részletezően W undt lipcsei pszichológiai szem inárium ának és laboratórium ának a 
m unkáját (igaz, azt is m egjegyezte, hogy N ém etországban is kevesen követik W undt-ot). 
Ebben a szem inárium ban m indenki egy korlátozott és jó l m eghatározott kérdést vizsgál. 
“Bárm ennyire speciálisak is ezek a kutatások, ezek a legalkalm asabbak arra, hogy az ifjú 
elm ékben felébresszék a tudom ányos pontosság szeretetét; hogy leszoktassák őket a
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bizonytalan általánosságokról és a metafizikai feltevésekről; hogy megértessék velük, 
mennyire bonyolultak a pszichikai tények és az őket meghatározó törvények, hogy 
megmutassák nekik, hogy ha ez a bonyolultság akadály is, egyáltalán nem kell, hogy 
elbátortalanítsa a megfigyelőt.” (Durkheim 1887b, 478)

Ugyanezért a pontosságért dicsérte a német jogfilozófusokat és a közgazdászokat, 
akik jó l m eghatározott kérdéseket tárgyalnak, nem akarnak rögtön gyakorlati 
következtetéseket levonni az elvekből, de nem is azzal töltik az idejüket (mint a franciák), 
hogy általánosságokat fejtsenek ki, a jó és a hasznos mibenlétét taglalják, “s olyan épületek 
alapját rakják le, amelyeket sosem építenek fel.” (Durkheim 1887b, 461)

A németeknél - Durkheim így látta 10 - létrejött a morál pozitív tudománya, egy a 
filozófiától elkülönült diszciplína. Általában, úgymond, az figyelhető meg, hogy a filozófiai 
tudományok elkülönülnek egymástól, leválnak a nagy metafizikai elvekről, önálló útra 
lépnek. Nem szerette ugyan bevallani, de Durkheim is a spenceri differenciálódás-felfogást 
használta, ha a modernizálódásról beszélt. Nyilvánvaló ez a munkamegosztásról szóló 
könyvében (Durkheim 1893m), itt a gondolat egyik korai alkalmazását találjuk meg. Ez a 
differenciálódás-gondolat kapcsolódott össze a pozitív megfigyeléseken alapuló induktív 
tudomány eszméjével.
“Eddig a morál valamennyi iskolája, az utilitáriusok ugyanúgy mint a kantiánusok úgy 
vélték, hogy az etika problémája lényegében véve abban áll, hogy hogyan lehet meghatározni 
a morális viselkedés általános formáját, ahonnan aztán le lehet vezetni a morál anyagát.... 
Azokból a munkákból ellenben, amelyeket fentebb összefoglaltunk, az következik, hogy a 
forma itt sem létezik az anyag előtt, hanem abból származik és azt fejezi ki. Nem lehet a 
morált mint egészet előre megalkotni, hogy aztán a dolgokra rákényszerítsük, hanem meg 
kell figyelni a dolgokat, hogy azokból vezethessük le a morált.” ( Durkheim 1887a, 278)

Az önálló, induktív alapokon nyugvó pozitív moráltudomány eszméjét Durkheim 
szerint ugyanúgy Wundt valósította meg a legteljesebben (Durkheim 1887a, 298), ahogy a 
pszichológia önállósulásáért is ő tett a legtöbbet. Félreismerhetetlen, hogy Durkheim a 
morál pozitív tudományában a saját, még ezután megalkotandó szociológiájának az előképét 
látta. Későbbi módszertani könyve téziseinek az ősformáival találkozhatunk a már idézett 
tanulmány utolsó fejezetében.
“Csak a német moralisták látnak a morális jelenségekben olyan tényeket, amelyek 
empirikusak és sajátszerűek (sui generis). A morál nem alkalmazott vagy leszármaztatott, 
hanem autonóm tudomány. Megvan a saját tárgya, amelyet úgy és ugyanazon módszerekkel 
kell tanulmányoznia, mint a fizikus a fizikai tényeket, a biológus a biológiai tényeket.” 
(Durkheim 1887a, 335)

A hatékony, racionális, megbízható, a kor igényeinek megfelelni képes tudománnyal, 
szorgalmas és világosfejű tudósokkal találkozott tehát Durkheim Németországban, a 
közmondásos német pontosságot és szorgalmat dicsérte: a modem Németországot dicsérte. 
Ez az a kor, amikor eltűnik a jámbor, derék, kicsit bárdolatlan és elmaradt, de egyszerű és 
ősi erényeit őrző német képe a francia közgondolkozásból. (Digeon 1959) Durkheim későbbi 
írásaiból tudjuk, hogy a modemitás (ezt a szót terminusértékkel ő nem használta) szemében 
mindenekelőtt a rendezett munkamegosztást jelentette. A francia tudományosságot bíráló 
megjegyzéseiben azokat a jellegzetességeket emelte ki, amelyek a kiegyensúlyozott fejlődést
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gátolták: az általánosságokban való m egm aradást, a specializálódás morális parancsa alóli 
kibújást egyfelől, a rendezetlen sokféleséget, a szabályozatlan (anómikus) munkamegosztást 
másfelől. N ém et és francia az idézett vonatkozásokban m int m odem  és nem -m odem  áll 
szemben.

D urkheim  azonban nem csak hatékony ném eteket talált, hanem  olyanokat is, akik 
segítségére lehettek a nem  kevésbé hatékony, de utilitárius angolok és segítőtársaik, a francia 
közgazdászok  elleni po lém iájában. D urkheim  rendkívül m agasra értékelte  a ném et 
katedraszocialisták tevékenységét, őket tartotta a gazdaságtan leghaladottabb iskolájának, 
akik közelebb hozták egym áshoz a politikai gazdaságtant és a morált. (Durkheim  1887a, 
268) D urkheim  e m egjegyzése m eglepő, hiszen - h a jó i értette a dolgokat - itt épp a másutt 
annyira dicsért m unkam egosztásos d ifferenciálódás ellen ható tendenciáról volt szó. 
M indennél fontosabb volt azonban számára, hogy a katedraszocialistáknál, a történeti 
gazdaságtanban (Schm ollem él) és W undtnál érveket lelt az individualista k iindulású 
társadalom elm életek elleni polémiájához. Ezek az individualisták, a m anchesteri liberális 
közgazdászok, akik m ind anélkül, hogy tudnák, Rousseau követői, nem  látnak m ást a 
társadalmi kötelékben, m int felületes kapcsolatot, az érdekek összeilleszkedését. (Durkheim 
1887a, 271-2) Ezt a felfogást a ném et tudom ány eredm ényei alapján, m ondja D urkheim , 
nyugodtan fel lehet adni, m ert ezekből az eredm ényekből kiderül, hogy “a társadalom  
valódi létező, am ely kétségtelenül semmi azokon az egyéneken kívül, akik alkotják, de 
am elynek ennek ellenére sajátos term észete és szem élyisége van.” (Durkheim  1887a, 272) 
W undt elemzései után “az individualizmusnak hiányzik az elméleti a lap ja .... A tudat anyaga 
(eszmék, érzelmek, stb.) ugyanis közös a hozzánk hasonlókéval, s különösen azokéval, 
akikkel közvetlen  kapcso la tban  vagyunk, m in t rokonainkkal és honfitársa inkkal; e 
tekintetben egybeolvadunk velük. Egyszóval egy sor olyan személytelen elem van bennünk, 
am ely m egm agyarázza a hasonló term észetű érzelm eket.” (Durkheim  1887a, 315-6)

A ném et tudom ány antiind iv idualista  következtetései két ok m iatt te tszettek  
D urkheim nek: egyrészt ezek is alátám asztották a szociológia önállóságára tám asztott 
igényét, m ásfelől ezek m egoldást kínálnak arra a nem zeti és szociális krízisre, am elyet ő is 
átérzett, s am elynek feldolgozása egész tudom ányos vállalkozása egyik indítóoka volt. 
Ami az első tényezőt illeti, m ár említettem, hogy D urkheim  a szociológia és a klasszikus 
vagy m anchesteri liberális szellemű közgazdaságtan között nem  látott olyan koperációra 
és koo rd inác ió ra  lehetőséget, m in t a többi tá rsadalom tudom ánnyal. A szocio lóg ia  
módszertani szabályaiban kerek perec tudom ánytalannak m inősítette az egész politikai 
gazdaság tan t (D urkheim  1894m , 46-7): erre a rad iká lis  lépésre  a ném et tö rténe ti 
közgazdaságtantól is kapott ösztönzéseket.

A  fentebb bem utato tt eredeti kérdésfeltevés, szocializm us és individualizm us 
viszonya arra indította D urkheim et, hogy a végigvitt individualizm usban a (nem zeti és 
szociális) krízis tünetét és okát lássa. Az individualizm ushoz való viszonya összetett volt 
és nem is maradt változatlan: elsősorban a Dreyfus-ügy élményei indították arra, hogy 
differenciáltabb vélem ényt alkosson. De az ellentm ondásosság m ár első könyvében, a 
m unkam egosztásról szólóban is benne volt. A könyv Bevezetésében így fogalm azott: 
“M unkánk eredendő kérdése az egyéni szem élyiség és a társadalm i szolidaritás viszonya. 
H ogyan jön  létre az, hogy az egyén, m iközben egyre önállóbb lesz, egyre szorosabban
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függ a társadalom tól? H ogyan lehet személyesebb és szolidárisabb egyszerre?” (Durkheim  
1893m, 26)

E bből az következne, hogy az individualizm us és a ‘ko llek tiv izm us’ egym ást 
kölcsönösen kiegészítő morális és integrációs elvek. Ennek viszont kifejezetten ellentmond 
az ‘egyén kultuszáról’ szóló fejtegetés. A z egyén kultusza ugyanis valóban közös hit, de 
nem  képes az egyéniség értékében hívőket in tegráln i.11
“Jóllehet m inden akaratot egyazon célra irányít, ez a cél nem  társadalmi. ... M inden erejét 
a társadalom ból nyeri, de nem  a társadalom hoz köt bennünket, hanem  saját m agunkhoz. 
K övetkezésképpen nem  igazi társadalm i kötelék:. Ezért azoknak a teoretikusoknak, akik 
ezt az érzést tették erkölcstanuk kizárólagos alapjává, joggal a szem ükre vethető, hogy 
felbom lasztják a társadalm at.” (Durkheim  1893m, 89)

D urkheim  úgy találta tehát, hogy N ém etországban nem csak a sikeres (tudom ányos) 
m odern izác ió12 m in táit lehet felfedezni, hanem  a m odern  társadalm ak pato lóg iá ira  
m egoldást kínáló elm életeket és eljárásokat is. Ilyen m odem itáskritikai elm életekre lelt a 
tö rténe ti gazdaság tanban , a ka ted raszocia lizm usban . D e a m odern itás, a tú lha jto tt 
individualizmus korrigálására alkalmas mozzanatokat nemcsak az elméletek szintjén kereste. 
A  ném et egyetem i életet páratlanul elevennek találta, s nem  csak arra a hatékony és 
szorgalm asan zakatoló gépezetre gondolt, am elyet annyira csodált, hanem  a társas életre 
is. A  ném et egyetem ek ugyanis szerinte jó l integrált kis társadalm akat képeznek. 
“Bizonyos számú a tradíció által hagyom ányozott kollektív érzelem egyetértésben mozgatja 
tanárok és diákok e hatalm as tömegét. M inthogy a hallgatónak nem  tanítják meg, hogy 
első kötelessége nem úgy gondolkozni, ahogy bárki más, nem érzi azt a beteges szükségletet, 
amely minket arra hajt, hogy különbözzünk s következésképpen egymástól elszigetelődjünk. 
N em  pirul el, ha bizonyos m értékben személytelen, s azt hiszem, csak homályos elképzelése 
van arról, am it mi m egkülönböztetésnek és eredetiségnek (distinction  et originalité) 
nevezünk; ez a két szó szinte lefordíthatatlan ném etre. Ezért van az, hogy annyira élvezi a 
közös életet.” (Durkheim  1887b, 482)

D urkheim  ugyan úgy hitte, hogy e kollektivizm us kialakulásához a ném etek etnikai 
sajátosságai is hozzájárulnak, de nem  hagyott kétséget afelől, hogy a franciáknak is 
szükségük lenne arra, hogy felébredjen bennük a közös élet iránti igény (le gout de la vie 
collective). (Durkheim  1887b, 482)

***

D urkheim et is az nyűgözte le, m int előtte és utána sokakat, s nem csak franciákat: a 
ném et g ondo lkodásban , a tudom ányban , a szellem i é le tben  egyszerre  és gyakran  
ugyanazoknál találkozhattak a m odernitás m élyreható és pontos értelm ezésével, olyan 
gondolatokkal, am elyek a szellemi élet, a tudom ányos gondolkodás m odernizálódásában 
kulcsszerepet játszottak, s ugyanakkor e m odernitás m élyreható, következm ényekkel - s 
korántsem mindig veszélytelen következményekkel - járó kritikájával. Durkheim  úgy érezte, 
hogy a ném et m inta egyszerre adhat segítséget m indkét problém ája m egoldásához: a 
nélkülözhetetlen haladáshoz (amely számára a tudom ányos m unkam egosztás rendszerének 
átalakulásában konkretizálódott) és a részben ezen előrehaladás által is kiélezett integrációs
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válság feloldásihoz, a morális egyetértés kialakításához.
Durkheim előtt és után sokan látták úgy, hogy maga a német társadalom is e kettősség, 

a modem szférák és a velük szembeszegülő erők feszültségében él. A 19. században e 
kettősség legjellegzetesebb reprezentánsa és tudatosítója természetesen Marx volt, akit 
Durkheim felületesen ismert. Sokakat lehetne még említeni, akik e szempontból 
‘jellegzetesen németek’ voltak, Tönniest például, akit Durkheim is ismert, de akiben már 
nem tudta felismerni e kettősséget, (Durkheim 1889) mert - s ennyiben teljesen igaza volt 
1907-es ingerült replikájának - Durkheim nem maradt meg a német kultúra és tudományos 
teljesítmények bűvkörében.

A francia közeg, a francia kultúra teljessége és az, hogy e kultúra egy önmagának 
elég világot alkotott, lehetővé tette azt, hogy Németországból visszatérve és az ottani 
ösztönzéseket feldolgozva a továbbiakban a német kultúrára való állandó vonatkozás nélkül 
tárgyalja problémáit és bontsa ki elemzéseit. E munkákból, a kiinduló pozíció összetettsége 
és ellentmondásossága ellenére hiányzik az a feszültség, amely német kortársaiban annyira 
érezhető. Sokszor látszik úgy, mintha maga Durkheim is azt hitte volna, hogy egyszerű és 
biztos megoldásokat talált problémáira - persze csak így tudott addig előrehatolni, ameddig 
a szociológia egyáltalán képes.

Jegyzetek:

1. A tanulmány 1993-ban született, amikor szerzője az Áron Kiadónál 1996-ban megjelent Durkheim: 
Tudás és társadalom című monográfiáján dolgozott. A 150-153. oldalon megfogalmazott állítások 
azonosak egyes, az említett könyv 1. fejezetének első részében kifejtett gondolatokkal.
2. Franciaországban a saint-simonisták körében bukkant fel először a szocializmus szó, 1831-ben, s 
az egyetemes szimpátiát, a humanitárius érzést jelentette, szemben az egoizmussal. Pierre Leroux 
1833-tól rendszeresen használta, s ő is az ‘individualizmus’ ellentéteként alkalmazta (Lalande 1960, 
999,1277-1279); Durkheim tehát témája első megfogalmazásakor a szó archaikus értelmezéséhez 
kapcsolódott. Renouvier is a két ellentétes ‘doktrína’ vagy ‘rendszer’, azaz a szocializmus és 
individualizmus egyeztetésére törekedett. (Filloux 1977,1617)
3. Morális franciául szélesebb értelmű, mint magyarul. Nemcsak ‘erkölcsit’jelent, hanem ‘szellemit’, 
a ‘lélekhez’ tartozót is. (Littré 1968, 5,427-8, Lalande 1960,653-654) Nem ez az egyetlen eset, ahol 
a francia szemantikai sajátosságok jelen vannak Durkheim elméleti konstrukcióiban.
4. A kritikai szellemről: “Azzal, hogy ez az elmélet minden egyes individuális ész szuverenitását 
hirdeti, tulajdonképpen megakadályozza, hogy létrejöjjön bármifajta általános eszmerendszer, jóllehet 
ilyen nélkül társadalom nem létezhet.” “A csillagászatban, a fizikában, a kémiában és a fiziológiában 
nem beszélhetünk semmifajta lelkiismereti szabadságról, s ugyanígy mindenki abszurdumnak tartaná, 
ha nem bíznánk meg azokban az elvekben, amelyeket a hozzáértő emberek állapítottak meg e 
tudományokban.” (Comte 1979,19,20.)
5. Mauss szerint Durkheim 1884 és 1886 között (erre az időszakra esik németországi tanulmányútja 
is!) jutott arra a belátásra, hogy problémáit egy új tudományban a szociológiában kell megoldania - 
“ez akkor nagyon kevéssé volt divatos, Franciaországban különösen nem...” Mauss 1928, V. Ez 
utóbbi állítás a durkheimi iskola belső perspektívájából született, s legalábbis módosításra szorul. 
Ld. Clark 1973. Littré 1879-ben azt írta, hogy “a szociológia tanulmányozása mindenütt napirendre 
került. Manapság ez a tudomány mindenütt... jelentős munkák tárgya. Manapság már a tudomány 
felső régióiban is elfogadták, hogy a társadalmak sajátos egészeket képeznek, amelyeknek megvan a

155



saját létezési és fejlődési módjuk, amelyek előrehaladó fejlődése ... természeti jelenség, s azt is, hogy 
mindaz, amely bennük létrejön ... a társadalmi testben benne rejlő erők terméke.” (Émile Littré: 
Conservation, Révolution, Positivisme, 2e éd, Paris 1879,327, idézi Nicolet, 1982,206) Természetesen 
a szociológia értelme Littrénél még meglehetősen határozatlan volt: valamiféle társadalomfilozófia, 
morálfilozófia és politikai doktrína elegye volt. Durkheim tehát nem találta készen a szociológiát, de 
a szociológia ötlete már ‘benne volt a levegőben’, ‘divatos’ volt. Durkheim is úgy látta pályája 
kezdetén: a szociológia létezik, halad előre, bár kétségtelen, további kollektív erőfeszítés szükséges 
- írja 1886-ban (Durkheim 1886, 214) Fabiani (1988, 59) említi, hogy az agregációs és licenciátusi 
témák közt a 80-as években megjelennek a kifejezetten társadalomtudomány jellegűek. Az is igaz 
viszont, hogy Durkheim még sokáig (talán egész 1893-ig) bizonytalan volt a tekintetben, hogy milyen 
nevet használjon választott tudományszakja megjelölésére (a szociológia, társadalomtudomány, 
politikai tudomány s több más évekig párhuzamosan szerepel).
6. Jellemző, hogy Espinas (1882, 566) szerint még a Durkheimet egyébként pártfogoló Liard is a 
spiritualista metafizika híve, s ezért nem ismeri el a szociológia politikai funkcióit. Azt is tekintetbe 
kell azonban venni, hogy a ‘morálfilozófia’, ‘morális tudományok’ értelme (ebben a ‘morál’ szó már 
említett sokértelműsége is szerepet játszott) nem volt pontosan körülhatárolt ebben a korban. Mill a 
‘moral sciences’ kifejezést abban az értelemben használta, ahogy ma társadalomtudományokról 
beszélünk (és mint közismert, a német ‘Geisteswissenschaften’ kifejezés is a Mill-i kifejezés 
fordításaként született).
7. A ‘gyengeség’ és ‘erő’ értelmére és analitikus használhatóságára ld. Latour 1984 (a könyv egyébként 
a Durkheimet megelőző nemzedékhez tartozó Pasteur tudományos stratégiáit elemzi).
8. Durkheim általában nem kötelezte el magát napi politikai ügyekben. Pályáján két kivételt ismerünk: 
az ‘Affaire’ csúcspontján írt individualizmus-esszéjét és a világháború idején a francia háborús propa
ganda érdekében kifejtett tevékenységét. Mindkettő nemzeti krízishelyzet volt. Ismert, hogy Durkheim 
ifjúkora, a 80-as évek, politikai botrányokkal teliek, a legnagyobb botrány, a Panama-ügy, éppen a 
munkamegosztásról szóló könyve írása idején zajlik, 1892-3-ban. Ezekben a botrányokban alaposan 
kompromittálódtak diákköri hőse, Gambetta ‘opportunista’ republikánusai.
9. Ebből következik, hogy Durkheim első munkáiban az egyik legfontosabb vonatkoztatási pont 
Spencer voll, t.i. mint szociológust nem kerülhette meg, de állandóan kritizálnia kellett mint a 
szociológia általa helyesnek tartott felfogásával ellentétes megközelítés képviselőjét. Durkheim és 
Spencer viszonyára Id. Burrow 1966, Corning 1982 (aki nagyon elfogult Spencer javára), Filloux 
1979, Rüschemeyer 1985.
10. Durkheim alighanem tévedett, különösképpen ami Wundt-ot illeti, hiszen az ugyan kétségtelen 
megfigyeléseken alapuló tudományt akart művelni, de különböző irányú törekvéseit egy filozófiai 
jellegű kerettel akarta összefoglalni.
11. Éppen e tekintetben változott meg Durkheim felfogása, ahogy erről nevezetes, az értelmiségiekről 
szóló esszéje (Durkheim 1898) tanúskodik: az individuum kultuszában akkor már integratív erőt 
látott.
12. Ismételten figyelemeztetni szeretnék arra, hogy szándékosan olyan terminust használok, amelyet 
Durkheim nem használt!
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Dénes Némedi:

Durkheim in Germany.

The present study discusses the French sociologist Emile Durkheim’s study 
trip to Germany in 1885-86. It demonstrates that Durkheim thought very 
highly of the division of labour in German academic life, and that he be
lieved that the same system should be introduced in France, too. He also 
appreciated the community spirit displayed by the Germans, and described 
the German university system as being modem but being capable of check
ing too hasty modernization at the same time. This probably is the main 
attraction of German culture.
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