
Szabó Tibor olyan könyvet írt, amelyet
egyetlen szóval lehetne jól jellemezni: ak-
tuális. Olyan tanulmánykötet ez, amely je-
lenkorunk legégetõbb és talán legfonto-
sabb kérdéseivel foglalkozik: a globa-
lizációval, valamint az ennek következté-
ben kialakult társadalmi-gazdasági válsá-
gok és a leselkedõ ökológiai katasztrófa ál-
tal okozott instabilitással, amely ma min-
denhol jelen van a világban. Olyan kardi-
nális kérdések kerülnek elõ benne, mint a
migráció, a gazdasági növekedés propagá-
lása vagy éppen természetes környezetünk
gyökeres átalakulása és pusztulása. Szû-
kebben vett hazánk és Európa is mint tá-
gabban értelmezett otthonunk olyan átala-
kulási folyamatokon megy át, amelyeket
valamilyen formában értelmeznünk kell,
hogy válaszaink valóban valamiféle meg-
oldások lehessenek késõbb és ne újabb
problémák okozói.

A tanulmánykötet három jól áttekint-
hetõ gondolati egységre osztható, ame-
lyek világosan elkülönülnek a néha-néha
elõbukkanó tördelési hiányosságok mel-
lett, amelyek inkább az esztétikai érzé-
künket veszélyeztetik, mint a megértést.
A bevezetést követõ elsõ részben (12–99.)
a szerzõ hat nagy ívû tanulmányban vá-
zolja fel a jelenkor legfontosabb problé-
máit, illetve az ezek által kiváltott tudo-
mányos reakciókat és válaszul adott
magyarázó elméleteket. Az elsõ tanul-
mány tekinthetõ a fõ mondanivaló meg-
határozásának, a globalizációt magyarázó
és értelmezõ, valamint az újkapitalista el-
méletek ismertetésének és elemzésének.
Ezek alapján állapítja meg Szabó Tibor,
hogy jelenkorunkban sokkal inkább az a
mindent átható instabilitás a leginkább
jellemzõ kortünet, amely az elmúlt száza-
dokban is megjelent, ám akkor csak egy-
egy fontos, ámde nem rendszerszintû
problémáról beszélhettünk. Az instabili-
tás teljes mértékben eluralkodott a jelen-
kori társadalmak egészén, megjelenik pri-
vát és közéletünkben. Áthatja cselekvése-
inket, elméleti keretrendszerünket, és

nem tudjuk elkerülni, hogy a jelenben
döntõen befolyásolja gondolkodásunkat.
Olyan logikai sémákba kényszeríti leg-
többünk gondolkodását, amely a jelent
csak a „legfrissebb múltként” értelmezi.
Nagyon fontos, az egész köteten végigvo-
nuló gondolat, hogy a magán- és a közé-
letet érintõ értelmezéseket nem szabad
elválasztani akkor, amikor az instabilitás
és a globalizáció kérdéseirõl gondolko-
dunk. A globalizáció ugyanis eddig nem
látott mértékben befolyásolja magánéle-
tünket csakúgy, ahogy a közélet összes
színterét. A második tanulmány a
globalizáció két negatív következményé-
vel, a társadalmi-gazdasági válsággal és
az ökológiai problémákkal foglalkozik. A
tanulmányból azt a részt szeretném ki-
emelni, amely felhívja a figyelmet, hogy a
jelenkor emberének legfontosabb tulaj-
donsága az adaptivitás képessége, mert
enélkül nem tudunk alkalmazkodni az
egyre gyorsuló változásokhoz. Minden-
nek a hiánya újabb és újabb válságokat
szül mind társadalmi, mind személyes
életünkben. Az adaptivitás, azaz az alkal-
mazkodás képességének fejlesztése nél-
kül a mai kor embere nem képes a társa-
dalom szilárd és terhelhetõ, problémák
megoldására képes tagja lenni, hiszen a
mindenre és mindenkire egyre jobban ki-
terjedõ instabilitás megakadályozza eb-
ben. A harmadik tanulmányt tartom az
egyik legfontosabbnak a kötetben, hiszen
az eddig felvázolt problémák lehetséges
megoldásának egyik alternatíváját kíván-
ja megadni. Címe A „visszafogott-fejlõdés”
paradigmája, amelyet Serge Latouche
dolgozott ki, és õ tekinthetõ ezen elmélet
máig legfontosabb teoretikusának. Ennek
alapvetõ eleme, hogy a gazdasági növeke-
désre épülõ globális világ lehet a jövõ
problémáinak fõ okozója, így ezt a
„növekedésperverziót” kell megszüntet-
nünk, de legalábbis érezhetõen vissza-
fognunk. A koncepciót leginkább ahhoz
az eljáráshoz tudnám hasonlítani,
amely a modern régészetben figyelhetõ
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meg. A most zajló feltárások folyamán
ugyanis nem tárják fel az összes régészeti
leletet, hanem visszatemetnek bizonyos
rétegeket, hogy a jövõ régészeinek is le-
gyen „alapanyaguk”, és ezáltal a fentebb
elhelyezkedõ, a jelen régészei által feltárt
rétegek sem semmisülnek meg. Tehát
Latouche leginkább a társadalmi felelõs-
ségérzet fokozott formában való megjele-
nésére kíván hatást gyakorolni, amely
nem képzelhetõ el anélkül, hogy szemé-
lyes életünket és saját személyiségünket
ne vetnénk alá vizsgálatnak és önkorláto-
zásnak. Látható, hogy ebben az esetben
sem beszélhetünk a köz- és magánélet el-
választásáról, ahogyan azt a bevezetõ ta-
nulmány vonatkozásában említi a szerzõ.
A negyedik tanulmány a globalizációra
adott infrastrukturális válaszokkal és a jö-
võkutatók elképzeléseivel foglalkozik,
míg az utolsó kettõ ebben a részben a
migráció egyre hatalmasabb problémáját
tárgyalja, amely talán napjaink legaktuá-
lisabb kérdése. Sajnos naponta hallha-
tunk híreket a Földközi-tengeren szeren-
csétlenül járt harmadik világbeli illegális
migránsokról, akik életüket vesztették az
átkelés közben. Nem is beszélve a napja-
inkban Magyarországon megjelenõ prob-
lémákról. Itt meg kell jegyeznem, hogy
Szabó Tibor a magyarországi politikai
közbeszédben azóta hangsúlyosan megje-
lent témáról még úgy fejtette ki a vélemé-
nyét, hogy nem volt hatással rá egyik po-
litikai oldal szempont- és érvrendszere
sem. Így az olvasó számára különösen ér-
dekes lehet, hogy hogyan látja a témát
napjaink elfogulatlan társadalomtudósa.

A tanulmánykötet második nagy logi-
kai részében (100–216.) a szerzõ közel-
múltban megjelent, a legkülönbözõbb té-
mákat tárgyaló tanulmányait gyûjtötte
össze, amelyek sikeresen példázzák azo-
kat a folyamatokat, amelyek szerint a
múltban is jelen volt az instabilitás, azon-
ban nem tekinthetõ egyik korábbi idõ-
szak sem „az instabilitás korának”.  Eb-
ben a bõ száz oldalban megismerkedhe-
tünk számos olasz gondolkodó fasizmus-
értelmezésével, illetve a magyar politizá-
lás technikai és történeti gyökereinek kér-
déseivel. Továbbá a könyv tartalomjegy-
zékébõl érthetetlen módon kimaradt, de a
kötetben szereplõ két tanulmány a fran-
cia szélsõbaloldali pártokkal, illetve azok
útkeresésével és az olasz szélsõjobboldal-
lal, majd a kilencvenes évek olasz párt-
rendszerének átalakulásával foglalkozik.

E két utóbbi tanulmány azért is tarthat
számot jelenleg széles körû érdeklõdésre,
mert a közelmúlt gazdasági válságának
következtében európai jelenséggé vált,
hogy az európai polgárok egyre inkább el-
fordulnak a korábbi politikai rendszert
meghatározó, rendszerkomfortos pártok-
tól, az újonnan feltûnt politikai szerep-
lõkbe helyezik bizalmukat, és rájuk adják
szavazataikat. Ez a folyamat különösen
érdekes, tekintve, hogy legtöbb esetben
az eddig fennálló rendszert tagadó, radi-
kális és gyakran populista pártok kerül-
nek be országaik parlamentjébe, illetve
néhány esetben kormányzati pozíciókhoz
is jutnak. Olaszországban és Franciaor-
szágban a korábbi évtizedekben lezajlott
egy hasonló folyamat, amely talán kicsit
megelõzte az Európában a 2000-es évek
válságai által elõidézett helyzetet, és iz-
galmas mindezt összevetni napjaink poli-
tikai rendszereinek átalakulásával. Az
egyes tanulmányokat végigolvasva az le-
het az érzésünk, hogy a múltban is átha-
totta egész életünket az instabilitás.
Azonban éppen ezért újra és újra el kell
gondolkoznunk azon a tényen, hogy a
részletesen tárgyalt események mennyire
egyediek voltak saját jelenünkben, és
mennyire elütöttek tõle. Az ebben a feje-
zetben megjelenõ tanulmányokon érzõ-
dik leginkább az a lexikális és sokoldalú,
sok esetben interdiszciplinárisnak nevez-
hetõ tudás, ami leginkább jellemzi a szer-
zõt. Találkozhatunk itt logikus egységbe
rendezve a politikatudomány, a filozófia,
a történészi szakma, de az esztéta és a
mûvészettörténészi beállítottság jellegze-
tes elemeivel is.  A tanulmányokat csak
felületesen átfutó számára is egyértelmû-
vé válik Szabó Tibor elkötelezõdése a
francia és olasz témák, illetve tudomány
iránt. Az egész köteten végigkövethetõ az
a szemléletmód, hogy szerzõ egyes szám
elsõ személyben felteszi a számára fontos
és releváns kérdéseket, majd a tudomány
(elsõsorban a francia és olasz) neves sze-
mélyiségeit szócsõként használva fogal-
mazza meg nézõpontjait.

Éppen ezért tekinthetõ nagyon külön-
legesnek és jelentõsnek a kötet harmadik
logikai egysége (217–222.), amely egyet-
len tanulmányt tartalmaz, melynek címe:
A felháborodás kora. Bár ez a legrövidebb
a három logikai egység közül, nem áll el-
lentmondásban azzal, hogy az egyik leg-
hangsúlyosabb. A tanulmány a szerzõ sa-
ját álláspontját fejti ki arról az instabili- téka
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