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Könyvszemle

Kiss Endre: Magyarország
és a globalizáció
A globalizáció és országunk viszonya több 
társadalomtudóst, illetve kutatói teamet in-
dított a kutatás és az értelmezés útjára. Kiss 
Endre munkája a kérdéskör átfogó társada-
lomelméleti-filozófiai megközelítésére vál-
lalkozik, és oly módon közelíti meg a szer-
teágazó témakört, hogy elolvasása érdekes 
adalékot jelenthet több társadalomtudomány 
mûvelõi számára. „A globalizáció prob-
lematikája a posztszocialista rendszerváltás 
egyik alapvetõ vetülete s egyben a magyar 
társadalom elõtt álló egyik legfontosabb 
feladat, illetve kihívás” (9.), állítja a szerzõ. 
A posztkommunista demokratizálódás a 
globalizáció aspektusából való megközelí-
tése demokráciaelméleti perspektívában új 
szempontokat ad a politikatudományban 
elterjedt tranzitológiai, illetve konszolidációs 
nézõpontokhoz képest a kötet tanulmányai-
ban. „A valódi globalizáció tehát nem új, is-
meretlen hatalmi központ vagy világkormány, 
hanem elvileg az összes aktor minõségileg új 
viszonyrendszere, aminek kitüntetett vonása 
a »globalitás«, azaz a globális folyamatokhoz 
és hálózatokhoz való lehetséges és sajátos 
módon »demokratikus« hozzáférés.” (11.)

A globalizáció politikaelméleti, és jelesül 
demokráciaelméleti megközelítésében a 
szerzõ Immanuel Kant 1795-ben íródott Az 
örök béke címû munkájában kifejtett utópi-
kus tervezetének értelmezéséhez nyúl 
vissza, amelynek másutt külön tanulmányt is 
szentelt. Nem félreértés a fenti évszám! Kant-
nak az 1795-ben írott mûve ma nem csupán  
 

 
 
 
 
 
 
a globalizációval foglalkozó német viták, 
hanem az angolszász elméleti értelmezések 
között is közszájon forog. Így a saját korában 
is nagy vitákat kiváltó mû, amely hozzászó-
lásra ihlette a kortársak közül például Johann 
Gottlieb Fichtét, Friedrich Schlegelt, és 
Joseph Görrest is, hasonlóan Kant etikájához, 
ismeretelméletéhez és esztétikájához az adott 
tudományszakban nem csupán klasszikus 
elmélettörténeti teljesítmény, hanem kiin-
duló és eligazodási pontként szolgál a mai 
vitákban. Olyannyira, hogy a munka kortárs 
vitájával foglalkozó ismert filozófiatörténész, 
Reinhard Merkel írását az iraki háború 
megítélésérõl Kant örök béke-tervezetének 
alapján annak idején még a Népszabadság 
is fordításban közölte! 

 Jó lenne megszívlelni a nagy német filo-
zófus mai népszerûségét az aktuális politikai 
és politikaelméleti vitákban azoknak, akik 
folyton a Magyarországon egyébként sem 
fölös számú filozófai intézetek és tanszékek, 
valamint szakok összevonásán, átszervezé-
sén és megszüntetésén munkálkodnak…

Kiss Endre több érdekes és eredeti 
szempontot mutat be a globalizáció társa-
dalmi-politikai hatásainak elemzéséhez, így a 
hozzáférés lehetõségének kitágulásában látja 
a globalizáció „demokratizáló” tendenciáját, 
amely a „világ zsugorodásához” vezet a társa-
dalmi hely térbeli változtatásának, a mozgás-
nak, mobilizációnak a középpontba kerülése 
révén. (11-12.) A szerzõ más elemzõkhöz 
hasonlóan a globalizációs folyamatot az 
europaizálódás, az integráció terjedelmi és 
tartalmi bõvülésének egyik fõ mozgatórugó-
jának tekinti. Francis Fukuyama a történelem 
végérõl és a liberális hegemónia kialakulásá-
ról szóló ismert tézisével szemben Kiss úgy 
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véli, hogy a globális neoliberális hegemónia 
nem érvényesül, amelyben érvelése Samuel 
Huntington a civilizációk összeütközésérõl 
szóló tézisére is támaszkodik. Kelet és Nyu-
gat viszonya újrarendezõdik a globalizált 
világtársadalomban, adósok és hitelezõk, 
gyõztesek és vesztesek szerepei át- meg át-
metszik egymást az új interdependenciákra 
épülõ világrendszerben. 

A globalizáció mint megközelítésmód 
gyõzedelmeskedni látszik a társadalomel-
méletben és társadalomkutatásban, és ku-
tatásának fõ részterületei az „informatikai, 
a mediatizált, a kockázati, a posztinduszt-
rialista, a neoliberális, a monetarista és a tu-
dás-globalizáció” (24.). A globális rendszer 
új mentalitásokat szül, a kultúra különféle 
rétegeinek át- meg átrendezõdését jelenti 
a magas-mély, európai-amerikanizált, di-
gitalizált-nem digitalizált ellentétpárjaiban. 
Kiss a társadalmi tõke vonatkozásában a 
globalizáció által kiváltott „lefelé körözõ 
spirál” tendenciájáról beszél, amelyen azt 
érti, hogy csökkennek az egyes egyénekbe 
a társadalom által invesztált tõkefajták men-
nyisége és minõsége, fõként a közszféra vál-
ságának következtében, és ezt a problémát 
szerinte a tudástársadalom kibontakozása 
ellensúlyozhatja.

A globalizáció túl komplex folyamat ah-
hoz, hogy a szimpla optimista-pesszimista 
szembeállítással jellemezhetnénk bármely 
elemzõjének attitûdjét, de mégis megállapít-
hatjuk, hogy Kiss nem osztja a széles körben 
elterjedt technológiai optimista álláspontot, 
és több vonatkozásban kultúr- és társadalom-
kritikai szempontból látja és láttatja a globa-
lizáció folyamatait. A globalizáció szerinte 
értelmezendõ alternatívák sokaságát veti 
fel az ideológia, az állam, a társadalom és 
a kultúra területén egyaránt, és új aktorok 

„helyzetbe hozásával” jár.
A kötet tanulmányai megkísérlik a világ-

politika meghatározó trendjeit, az antiterro-
rista háborúkat, az új polarizációkat kapcso-

latba hozni Magyarország fejlõdésével. A 
globalizációra épülõ szemléletmód megmu-
tatja a nemzeti fejlõdésben megrekedt ma-
gyarázatok korlátait, amelyeket a demokra-
tikus átmenetekkel foglalkozó társadalomtu-
dományi szakirodalom jó része reprodukált. 
Kissnél az 1989-hez kötõdõ átmenetek akto-
rai és problémái olyan keretben értelmezõd-
nek, amely igyekszik rámutatni a nemzeti ke-
retfeltételek korlátainak fogságában kialakult 
önértelmezések és értelmezések parokiális 
voltára, és itt elsõsorban tudásszociológiai 
megközelítést képvisel, amellyel annak a 
Mannheim Károlynak a szociológiájához 
kötõdik, akinek egyik kötetét fordította és 
szerkesztette korábban.

Érdekes az a tézise, mely szerint a poszt-
szocialista rendszerváltás „posztmodern 
szempontból értelmezhetõ” elsõsorban 
azon a szálon, hogy a posztmodern alapvetõ 

„interdiszkurzivitása” és a „nagy elbeszélések” 
végének feltevése alapvetõen egybeesnek a 

„történelem vége” tézis tartalmaival – véli Kiss 
(83.) Szerinte „az 1989. évi posztszocialista 
rendszerváltás olyan társadalmakban követ-
kezett be, amelyekre nagymértékben már 
posztmodern attitûdök voltak a jellemzõek.” 
(83.) Eredetien elemzi a különféle szociokul-
turális csoportok szerepét a rendszerváltás-
ban, a nagyipari munkásságtól az értelmiség 
különféle frakcióiig.

Számomra mint politikatudománnyal és 
más társadalomtudományokkal foglalkozó 
kutató számára az teszi érdekes olvasmány-
nyá Kiss munkáját, hogy olyan kérdésekrõl 
ír, amelyek a társadalomtudományok 
keretei között egészen máshogy vetõdnek 
fel, mint az általa alkalmazott társadalomfi-
lozófiai megközelítésben. Úgy vélem, hogy 
az alkalmazott társadalomtudományok 
fejlõdését nagyban segíti, ha nem mindig 
inherens belsõ fejlõdési logikáik és mód-
szertanuk, kategóriarendszerük alapján 
kialakított értelmezésekkel találkoznak a 
kutatott témáikról. Ilyen új szemléleti pers-


