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Társadalomkritikai és kulturális folyóirat. Megjelenik évente négyszer.
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A hitelválság „akut fázisának” levonulása(?) után megszorítások söpörnek végig 
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személyes élet minden aspektusának „ökonomizálása”, és míg a technológia 
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A marxistává vált, korábban szabadpiachívő kínai szerző szerint az állandó fel-
halmozás kényszerében élő kapitalista társadalmi rendszer nem egyeztethető 
össze a Föld ökológiai rendszerének fenntarthatóságával. A klíma stabilizálására 
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Modernizáció elvben akkor lehetséges, ha a nekilendülés szakasza után a társa-
dalom és a gazdaság képessé válik saját alapokon álló, önfenntartó fejlődésre, s 
közben megfelelő adaptációs válaszokat talál a külső és belső kihívásokra. Hogy 
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2 Krausz Tamás: Tézisek a rendszerváltás történeti értelmezéséhez
A rendszerváltozás történetét és következményeit elemző feldolgozásokban 
explicit vagy implicit harc folyik a különböző értelmezési iskolák („diskurzusok”, 
„narratívák”) között az alkalmazott fogalmakért, az okok és okozatok meghatá-
rozásáért. A politika és mainstream szakirodalom, egykori marxisták szorgalmas 
közreműködésével, szisztematikusan kiszorította a  magyarázatból Marx társa-
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roppant nehéz feladat az ellentmondó tendenciák jelenléte miatt. Az okok között 
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