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V ö l g y e s i  Z o l t á n

FELEMÁS MODERNIZÁCIÓ, FELEMÁS TÁRSADALOMTÖRTÉNET
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI KORSZAKRÓL

Magyarország társadalomtörténete III., 1945—1989. Válogatott tanulmányok. Szerkesztette Fokasz Nikosz és 
Örkény Antal. 1. kötet. Budapest, 1998. Új M andátum . 404 o . 2 . kötet. Budapest, 1999. Új M andátum . 476 o.

A Magyarország társadalomtörténete szöveggyűjtemény-sorozat újabb kötetei a második vi
lágháború utáni korszak átfogó bemutatását ígérik. Szerkesztői Fokasz Nikosz és Örkény An
tal szociológusok, míg a korábbi köteteket történészek, Kövér György és Gyáni Gábor 
készítették.1 A figyelemre méltó vállalkozás intézményes hátterét az ELTE Szociológiai és 
Szociálpolitikai Intézetében folyó társadalomtörténet-oktatás jelenti, a sorozatszerkesztő Ko
vács I. Gábor, a Történetszociológiai Tanszék vezetője. A szöveggyűjtemények a szociológu
sok mellett a történész szakma, hallgatók, tanárok és -  főként a most megjelent újabb köte
tek -  a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számot tarthatnak.

A korábbi kötetekkel szemben, amelyek alapvetően a történettudomány eredményeit rep
rezentáltak, a szovjet érdekszférában eltelt négy és fél évtizedet felölelő munka inkább a kor
szakkal foglalkozó társadalomtudományok terméséből válogat. Széles merítését mutatja, hogy 
a két kötet 70 hosszabb-rövidebb szemelvényt tartalmaz összesen 68 szerzőtől. A szerzők több 
mint fele szociológus. Közülük a legtöbbet idézett Andorka Rudolf, de több szöveggel szere
pel Kemény István, Szelényi Iván, Juhász Pál, Szalai Erzsébet és Horváth Ágota is. Jelentős 
helyet foglal el a szöveggyűjteményben a közgazdaságtan: tíz közgazdászt olvashatunk, köz
tük Komái Jánost több ízben is. A válogatásban szerzőként nyolc történész fordul elő, közü
lük Szabó Miklós emelkedik ki két hosszabb eszmetörténeti tanulmánnyal. A társadalomtu
dományok közül jelen van meg a demográfia, valamint kisebb terjedelemben az etnográfia és 
a politológia is. Sőt a Fehér Ferenc—Heller Ágnes—Márkus György szerzői hármastól vett 
könyvrészlet és Bibó István 1956-os, marxizmus—leninizmust bíráló „fogalmazványa”  révén 
a tarsadalomfilozofia is képviseltetve van a szöveggyűjtemény lapjain.

Szociográfia viszont nem került a válogatásba. A szociográfiai irodalom változatosabbá, 
olvasmányosabbá tehetett volna egyes fejezeteket, ám a szerkesztők inkább a hazai társada
lomtudományok teljesítményéről igyekeztek teljesebb képet adni. A szerkesztést ugyanakkor 
befolyásolták terjedelmi határok is. Ez indokolja az egyes szövegek rövidítését, bizonyos sző-

1 Magyarország társadalomtörténete I. A reformkortól az első világháborúig (Szöveggyűjtemény). 1—2. köt. Szerk. 
Kövér György. Budapest, é. n. [1995], Nemzeti Tankönykiadó; Magyarország társadalomtörténete II., 1920—1944. 
(Szöveggyűjtemény). Szerk. Gyáni Gábor. Budapest, é. n. [1995], Nemzeti Tankönykiadó. A közelmúltban megje
lent a két történész tollából az első hazai társadalomtörténeti tankönyv is: Gyáni Gábor—Kövér György: Magyar- 
ország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Budapest, 1998. Osiris.
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vegrészek, illetve a jegyzetapparátusok elhagyását. A szerkesztők sajnos nem törekedtek ar
ra, hogy mindig a tanulmányok első megjelenését tüntessék fel. Pedig az olvasó számára is 
fontos lehet, hogy ismerje az egyes írások keletkezési idejét.

A fejezeteket az alapvetően tematikus jellegű csoportosítás adja. Az időbeli sorrendiség 
három rövidebb fejezet helyét jelölte ki: a Színtér címet viselő, bevezető jellegű első fejeze
tét, a Társadalomátalakítási elképzelések című második fejezetét, valamint a zárófejezetét, 
amely a Végkifejlet címet kapta. Emellett a fejezetek egy részén belül egyfajta laza kronoló
giai rend is érvényesül. A szöveggyűjtemény összesen 13 fejezetből áll. Az első kötetben a 
már említett első és második fejezetet további négy követi: Hatalom, es ideológiája, Az uj elit,
A szocialista gazdaság, Vagyon- és jövedelemviszonyok. A második kötetben a következő hat 
fejezet található a zárófejezeten kívül: Népesedési folyamatok, Település es terszerkezet, Mobi
lizáció és mobilitás, Társadalmi szerkezet, társadalmi csoportok, Kultúra, életforma, értékek, 
Nemzeti és etnikai kisebbségek.

E rövid ismertetés keretei között nyilvánvalóan nem lehetséges sem a kötetbe válogatott 
írások teljes körű áttekintése, sem a problémakörök részletekbe menő értékelése. Inkább 
néhány általános észrevétel megfogalmazására törekszem, elsősorban a szöveggyűjtemény jel
legére, felépítésére és tematikájára vonatkozóan. Mint minden válogatásnak, természetesen 
ennek is megvannak a sajátos szempontjai, és a részben ebből adódó korlátái. Míg a szöveg
gyűjtemény-sorozat korábbi köteteinél adott volt bizonyos történelmi távlat, hisz a szerzők 
kellő távolságtartással nézhettek vissza az elemzett korszakra, a néhány közreadott kortárs 
elemzést pedig a közben eltelt idő helyezte kellő távolságba, a most megjelent válogatáson — 
ahogy a szerkesztők is megjegyzik -  átüt a jelenidejűség. A válogatás időszaka, mint azt az 
előszóból megtudjuk, 1996 februárjában zárult. A közölt írások zöme az ezt megelőző évtized
ben íródott, részben a ’80-as évek második felében, részben a ’90-es évek első felében. 
Leíró elméleti modellel, hosszabb adatsorokkal, több évtizedet átfogó tendenciákkal éppúgy 
találkozhat az olvasó, mint röpke elemzésekkel. Olvashatunk olyan, néhány évvel ezelőtti 
megállapítást is, amin mára már talán túllépett az idő. John Lukacs például a Színtér című el
ső fejezetet megnyitó írásában (A huszadik század vége) még kétkedve fogadja Ukrajna füg
getlenségét, úgy véli, ebbe az oroszok nem fognak beletörődni. A szociológus hallgatók, akik 
vélhetően a legnagyobb számban veszik kézbe majd a kötetet, a magyar származású amerikai 
történész újszerű, eredeti gondolatokkal, sőt mondhatni provokatív állításokkal teli elemzését 
olvashatják majd elsőként. Eltűnődhetnek azon, hogy vajon valóban vége lett-e 1989-ben a 
XX. századnak (erről esik szó az első kötet hátsó borítójára felkerült szövegrészletben is), 
avagy azon: vajon osztályok, ideológiák vagy nemzetek küzdelme jellemezte-e inkább e szá
zadot? Hamar rájöhetnek, hogy nem megtanulandó tankönyvszövegeket kapnak, s felkészül
hetnek a további szellemi kalandra, valamint arra is, hogy az anyag feldolgozásakor komoly 
szellemi erőfeszítéseket kell tenniük.

Aki történészként olvassa a szöveggyűjteményt, annak valószínűleg rögtön az a kérdés jut 
eszébe, hogy vajon mennyiben tekinthető a válogatás társadalomtörténetinek? Az előszóból 
nem kapunk iránymutatást: a szerkesztők nem szólnak arról, hogy milyen értelemben hasz
nálják a társadalomtörténet kifejezést, tulajdonképpen csak annyit tudunk meg a társadalom- 
történethez fűződő viszonyukról, hogy tantárgyként oktatják. Igaz, ez a korszak a társadalom- 
történet mint történeti irányzat számára jórészt még terra incognita: viszonylag kevés az ilyen 
jellegű feldolgozás, az igazán jelentős eredmények pedig még váratnak magukra, ami össze
függ a korszak időbeli közelségével és a társadalomtörténet-írás kialakulatlanságával. Kivé
telként talán a várostörténet, az agrártörténet, az ötvenes évek viszonyainak vizsgálata vagy 
az ’56-os forradalom kutatása említhető: ezekben a témákban a társadalomtörténeti törekvé-
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sek már utat törtek. Nem csupán a társadalomtörténeti kutatás fehér foltjaival, hanem a szer
kesztők érdeklődési körével is magyarázható, hogy alapvetően társadalomtörténeti jellegű 
munka szinte nem fordul elő a válogatásban. Talán Benda Gyulának a fővárosról készített tár
sadalomstatisztikai elemzését sorolhatjuk ide (Budapest társadalma, 1945-1975), melynek 
egyik része a Népesedési folyamatok, másik a Település és térszerkezet címet viselő fejezetbe 
került.

A sorozat korábbi köteteivel egybevetve látható, hogy a szerkesztők koncepciója jelentős 
eltérést mutat. A fő különbséget a társadalomtörténet eltérő értelmezésében látom. A korábbi 
kötetek összeállítói, Kövér György és Gyáni Gábor egyaránt azt a felfogást képviselik, mely 
szerint a társadalomtörténet mind a hagyományos politikatörténettől, mind a gazdaságtörté
nettől megkülönböztetendő. Ebben a felfogásban a társadalom olyan önálló entitásként jelenik 
meg, amely nem rendelődik alá sem a politikai, sem a gazdasági szférának. Ebből adódik, hogy 
a korábbi köteteknek nincsen például gazdaságtörténeti része. Ez a társadalomtörténet-felfo
gás az újabb kötetekben nem érvényesül. Az egyik leghosszabb fejezet az új szöveggyűjte
ményben éppen gazdasági kérdéseket tárgyal Szocialista gazdaság címen. Létezik persze a 
társadalomtörténetnek olyan felfogása is, amely nem kizárja, hanem inkább integrálja a gaz
daságtörténetet, illetve van olyan is, amely egymás mellé rendeli a gazdaság- és a tár
sadalomtörténetet.^ Jelen esetben inkább az előbbi felfogás jöhet szóba, hisz a szöveggyűjte
ményben összességben a társadalmi folyamatok dominálnak. Ám ha a társadalomtörténetet 
széles értelemben integratív irányzatként fogjuk fel, a Szocialista gazdaság című fejezet né
zetem szerint még így is „kilóg”  belőle. Bár kétségtelen, hogy a benne szerepeltetett közgaz
dászok nemcsak hazai, de nemzetközi viszonylatban is jelentős teljesítményt mutattak fel a 
tervgazdaság működésének leírásában, illetve a gazdasági trendek, ciklusok vizsgálatában, 
gondoljunk Komái János, Jánossy Ferenc vagy Bródy András munkásságára, hogy csak néhá
nyat említsek. Megítélésem szerint azonban a közgazdasági szemelvények a fejezetet túlságo
san elméletcentrikussá teszik (a legjobb példa erre Komái hidraulikai analógiát alkalmazó 
modellje). Ugyanakkor kevésnek találom a gazdaságszociológiát, amit ebben a fejezetben 
egyedül Szalai Erzsébet képvisel. Mellesleg a hosszú fejezet helyenként mintha az ökonómia 
primátusát, a társadalmi fejlődés gazdasági meghatározottságát sugallná, azaz egy, a társada
lomtörténeti szemlélettől idegen nézőpontot.

A hagyományos értelemben vett politikatörténetet csak a bevezetőben képviseli egy rövid, 
mindössze négyoldalas szemelvény: részlet Rainer M. János Magyarország a szovjet érdekszfé
rában című írásából. Ha a szerkesztők úgy gondolták, hogy a politikatörténeti háttér rövid át
tekintése fontos — esetleg oktatási szempontból - ,  miért zárták le az áttekintést 1956-ban, a 
forradalom kitörése előtt? Az 1956-os forradalom időszaka ugyan társadalomtörténeti aspek
tusból valóban rövid periódus volt, ám ezzel még nem jutottunk ki a szocialista rendszerből. 
Ezután jött még a „java” , legalábbis ami a periódus hosszát illeti. Egyébként a válogatás is 
az 1956-ot követő Kádár-korszaknak szentelt nagyobb figyelmet.

A politikatörténeti áttekintésnél persze fontosabb a hatalmi viszonyok elemzése. Komái 
János írja idézett összefoglaló művében: „A  szocialista rendszer megértésének kulcsa a ha
talmi struktúra vizsgálata.”  Ez a mondat mintegy mottójául is szolgálhatna a Hatalom és ideo- 2

2 A társadalomtörténetbe ágyazott gazdaságtörténetre példa az a holland szerzők által készített, a közelmúltban ma
gyarul is megjeleni tankönyv, amely a XV századtól a XX. századig követi végig a nyugat-európai fejlődést, a gaz
dasági és társadalmi struktúrák, a demográfia és a mentalitás nagy ívű folyamataira koncentrálva: Nyugat-euró

pai gazdaság- és társadalomtörténet. A rurális társadalomtól a gondoskodó államig. Szerk. H. A. Diederiks. Bu
dapest, 1995, Osiris.
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lógiája fejezetnek. A pártállam döntési mechanizmusa, a döntéshozók kapcsolatrendszere ma 
még azonban kevéssé feltárt területek, így nem véletlen, hogy a szerkesztők Csanádi Mária 
könyvén kívül (Honnan tovább?) nem találtak hasonlóan alapos elemzéseket. A fejezetben az 
ideologikum dominál, ezen belül is főként a legitimáció problémája, amiről két elemzést is ol
vashatunk, egyiket a már említett Fehér-Heller—Márkus szerzői hármastól (Diktatúra a szük
ségletek felett), másikat pedig, mint a szöveggyűjtemény leghosszabb írását, Szabó Miklós 
tollából (A legitimáció történelmi alakváltozásai). A Hatalom és ideológiája című egységhez 
kapcsolódik a következő, amely az Új elit címet viseli, s amelynek témája a „hatalmon lévők” 
szociológiája. Gyarmati György, Vida István, illetve Szakadát István—Szakadát László írásai 
jól tükrözik, hogy a hatalmi elit arculatában és összetételében milyen változások történtek az 
ötvenes évektől a nyolcvanas évekig. Felhívnám azonban a figyelmet a kötetekben előforduló 
néhány elírás egyikére: Vida István tanulmányának (Az állami-politikai vezető réteg összetéte
le az 1980-as évek elején) itt közölt megjelenési ideje téves, ugyanis nem 1982-ben, hanem
1992-ben jelent meg. A tévedés szembetűnő, hisz az elemzés, amely eredetileg a Történettu
dományi Intézetben előadásként hangzott el, 1983-as adatokat is tartalmaz.

A Hatalom és ideológiája fejezethez nemcsak az azt követő kapcsolódik, hanem az előző 
is (Társadalomátalakítási elképzelések). A kapcsolatot itt az eszmetörténeti vonatkozás adja, 
főként a Lenin útján című Révai-cikken keresztül. Ez a rövid fejezet, amely az 1945 utáni jö
vőképeket, társadalmi-politikai programokat hivatott felvillantani, féloldalasnak tűnik: az 
említett Révai-írás mellett csupán Bibó István helyzetértékelését, ideális szocializmusfelfo
gását olvashatjuk A magyar demokrácia válsága című tanulmányból. Érdemes lett volna a 
Révai-cikk elé odatenni egy-egy írást a népi írók, illetve a „kisgazda oldal” álláspontjáról, 
így legalább a nézetek síkján helyreállt volna a Bibó által már akkoriban is hiányolt „koalí
ciós egyensúly” .

A szöveggyűjtemény két leghosszabb fejezete, a Vagyon- és jövedelemviszonyok, továbbá a 
Társadalmi szerkezet, társadalmi csoportok összekapcsolódik, bár nem ugyanabba a kötetbe 
kerültek. Két kimondottan szociológiai jellegű fejezetről van szó. Mindkettőben szerepel a 
társadalmi rétegződés vizsgálata, az egyes társadalmi csoportok közötti, illetve azokon belüli 
differenciálódás problematikája. Ezenkívül részletes képet kapunk a Kádár-korszak „fo
gyasztói”  szocializmusának jövedelmi viszonyairól, többek közt a „kettős gazdaság”  jövede
lemmegoszlásra gyakorolt hatásáról. A vagyoni-jövedelmi viszonyok a válogatásban kissé 
túlhangsúlyozottnak tűnnek, ugyanakkor a társadalmi státust és az életmódot jellemző egyéb, 
nem kifejezetten pénzben mérhető tényezők elsikkadnak: az iskolázottság és általában a kul
turális javak szerepéről nem esik szó. Érdekes olvasmány viszont Kemény István három évti
zede elmondott beszéde a szegénységről (Fölszólalás a Magyar Tudományos Akadémián — 
1970), akárcsak a munkásosztály rétegződéséről készült, immár klasszikusnak számító írása. 
A Társadalmi szerkezet, társadalmi csoportok című részből kiderül, hogy bár a strukturális vi
szonyok aránylag feldolgozottak, az átfogó struktúrakép megrajzolása még várat magára. Tár
sadalomtörténeti nézőpontból talán a leginkább tanulságos írás Gáti Tibor és Horváth Ágota 
beszámolója a háború előtti Pápa középosztályának utótörténetéről, amely tulajdonképpen a 
mobilitással foglalkozó fejezetbe is kerülhetett volna. A családi mobilitási ívek általuk vég
zett elemzésének fontos tanulsága, hogy a középosztályi családok, melyek 1945 után elvesz
tették korábbi státusukat, a leszármazottaik révén, alkalmazkodva a megváltozott körülmé
nyekhez (lakóhelyváltás, szimbolikus tőkék váltogatása, középosztályi mentalitás megőrzése) 
többnyire sikeres rekonverziót hajtottak végre, és a mai generáció többsége már a rendszer- 
váltás előtt is a társadalomban elérhető magasabb státusokkal rendelkezett.
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A Mobilizáció és mobilitás című fejezetben Kemény István, Andorka Rudolf, Örkény An
tal és Róbert Péter jól kiválasztott írásai képet adnak a mobilitási folyamatokról, illetve a mo
bilitás-kutatásról, beleértve az eltérő mobilitásértelmezéseket is. A szerzők közül ugyan csak 
a kötetet szerkesztő Örkény használja a mobilizáció kifejezést, mégis indokolt volt a fejezet
címben is szerepeltetni ezt a fogalmat. A fogalom, amint Örkény alkalmazza, a felülről, hatal
mi eszközökkel kikényszerített, politikai célokat szolgáló mobilitási folyamatokat takarja. 
A szerző bírálja azt a normatív megközelítést, amely automatikusan pozitív értéket rendel a 
társadalmi mobilitáshoz anélkül, hogy vizsgálná a változások valóságos tartalmát, és felhívja 
a figyelmet a szocialista országok mobilitási folyamatainak a nyugati mintáktól eltérő típusá
ra, mely „egy kívülről érkező és kizárólagos politikai normatív mintává emelt, sajátos szocia
lista gazdasági és politikai modernizációs modellből fakadt, megszakítva ezzel ezeknek a tár
sadalmaknak történeti kontinuitását” . Örkény hangsúlyozza, hogy a társadalmi dinamika 
érzetét „látszatmobilitási pályák”  tartották fenn, miközben a társadalmi elégedettség és a tár
sadalmi önismeret hiányzott: „így pedig a társadalmi mobilitás személyes motivációi tekinte
tében az egyének továbbra sem tudják önmaguknak megválaszolni azt az alapkérdést, hogy 
vajon mihez képest és mit szeretnének elérni” . Bár a korábbi társadalmi szerkezet számos ne
gatív vonása felszámolódott, nem jött létre tényleges társadalmi integráció, nem alakultak ki 
valóban működő identifikációs szerkezetek.

A térbeli folyamatokról már korántsem kapunk a társadalmi mobilitáshoz hasonlóan átfo
gó, kiegyensúlyozott képet. A népesedési folyamatok című, demográfia uralta fejezetben szere
pelnek ugyan migrációs folyamatok, ezen belül a belső vándorlásról és az ’56-os kivándorlá
si hullámról is olvashatunk, de nem esik szó a társadalom mobilizációjának térbeli vetületé- 
ről, arról tudniillik, hogy a tömeges lakóhelyváltás részben a „munkás- és parasztkiemelé
sek” , az erőltetett iparosítás és a kollektivizálást követő kényszerű foglalkozásváltások miatt 
történt. A térbeli folyamatok problémaköre a következő, Település és térszerkezet című fejezet
ben szintén megjelenik. Ezt a részt, melyben zömmel szociológusok írásait olvashatjuk, még 
inkább hiányosnak tartom. Egyrészt hiányolom belőle a szociálgeográfiát vagy másképpen tár
sadalomföldrajzot, amely épp az utóbbi évtizedben vált elismert irányzattá hazánkban. Mivel 
ez a társadalomtudományi alapokon álló földrajzi irányzat épp a társadalom területi szervező
dési formáival, térbeli folyamataival foglalkozik, úgy vélem, helye lenne ebben a fejezetben. 
Másrészt hiányolom a vidéki városokat bemutató irodalmat. Ebből a fejezetből ugyanis úgy tű
nik, mintha Magyarország csak Budapestből és községekből állna. Legfeljebb a Szelényi 
Iván-Konrád György szerzőpáros tanulmányából (Az új lakótelepek szociológiai problémái), 
közvetve szerezhetünk tudomást arról, hogy léteznek városok: szó van ugyanis Pécs, Debre
cen és Szeged lakótelepeiről. A két fejezet fogyatékosságai nem írhatók a tudományos kutatás 
számlájára. Hivatkoznék például Belényi Gyula történeti munkáira, melyek részben a város- 
kutatáshoz, részben a mobilizáció és a területi mobilitás kérdéséhez kapcsolódnak.3

A szöveggyűjtemény talán legsokszínűbb fejezete, a Kultúra, életforma, értékek címet vi
seli: többek közt szociológiai és néprajzi írásokat tartalmaz, de olvashatunk benne eszmetör
téneti elemzést a nemzettudat-problémákról Szabó Miklós tollából és Kiss József tanulmányát

3 Nemrég jeleni meg a szerző monografikus munkája: Belényi Gyula: Az alföldi városok és a településpolitíka, 
1945—1963. Szeged, 1996, Csongrád Megyei Levéltár. A munka valószínűleg a szöveggyűjtemény szerkesztésének 
lezárása után látott napvilágot, de a szerző korábban már számos tanulmányt írt az iparosítás és a településfejlesz
tés társadalmi és területi hatásairól, valamint az alföldi agrárvárosok társadalomszerkezeli változásairól. Lásd pél
dául a következő tanulmánykötelet: Belényi Gyula: A sztálini iparosítás emberi ára. Foglalkozási átrétegződés és 
belső vándorlás Magyarországon, 1948-1956. Szeged, 1993, kiadó nélkül.

FE
LE

MÁ
S M

OD
ER

NI
ZÁ

CI
Ó,

 FE
LE

MÁ
S T

ÁR
SA

DA
LO

MT
ÖR

TÉ
NE

T



VÖ
LG

YE
SI

 ZO
LT

ÁN
396 SZEMLE

egy helyi társadalom rokonsági kapcsolatrendszerérői, továbbá a nagyvárosi és a falusi lakás
formákról, valamint a paraszti női viselet és a lakodalom funkciójának változásáról szóló írá
sokat. Kimaradt viszont a fejezetből a korábban perifériára szorult, az utóbbi évtizedben azon
ban „feltámadt” vallásszociológia (Lásd főként Szántó János és Tomka Miklós vizsgálatait). 
Míg a nemzetiségi-etnikai kérdéseknek egy egész fejezet jutott a szöveggyűjteményben (Nem
zeti és etnikai kisebbségek), addig a vallási jelenségek vizsgálatával egy írás sem foglalkozik. 
Pedig enélkül az értékrend 1945 utáni átalakulásáról hiányos marad a tudásunk.

A szekularizáció kérdését a fejezet legfontosabb írása: Hankiss Elemér A magyar társa
dalom értékrendjének felemás modernizációja című tanulmánya érinti. Hankiss értékvizsgála
tában az amerikai és a magyar társadalom értékrendjét veti össze az 1977-ben és 1981-ben 
lefolytatott értékvizsgálatok és a szekularizáció-racionalizáció-individualizáció Max 
Webertől vett hármas szempontrendszere alapján. Arra a következtetésre jut, hogy a magyar 
társadalom értékrendje összességében szekularizáltabb, világiasabb, mint az amerikaié, a ra
cionalitás és az individualizáció szempontjából viszont a kép vegyes. Eszerint az amerikai 
mentalitás célracionálisabb (pragmatikusabb), és abban az értelemben individualizáltabb is, 
mint a magyar, amennyiben ez utóbbin az autonóm személyiség nagyobb szerepét értjük. 
Ugyanakkor a hagyományos közösségi értékek is az amerikai társadalmat jellemzik inkább, 
míg a magyarok tudatában ezek az értékek jóval gyengébbnek mutatkoztak. A szerző szerint 
nálunk felemás, sőt bizonyos értelemben negatív modernizáció játszódott le: az átalakulás a 
hagyományos közösségi értékeket legyengítette, de nem állított helyükre más pozitív értéket. 
Ezzel magyarázható a magyar társadalom individualizációjának egyfajta „üressége” . A gon
dolatmenet folytatható: a szocialista keretek között lejátszódott modernizáció nyugatitól elté
rő jellege rányomja bélyegét a magyar társadalomra, egyfajta „szocialista örökségként” ma is 
cipeljük. A „szocialista modernizáció”  kérdéséről a hazai szellemi életben a ’80-as évek vé
gén kibontakozott már egy vita, amely azt a kérdést érintette, hogy hogyan is értelmezzük a 
korszak egészét az eredmények tükrében. Kár, hogy ennek a modernizáció-vitának az anya
gából egy sem került a válogatásba. (Ugyanez mondható el egyébként az ezt követő polgáro
sodás-vitáról is.) Mindenesetre a „felemás modernizáció” Hankiss által használt fogalma 
lényegi mozzanatot emel ki az elmúlt időszak folyamataiból, ezért szerepet kaphat majd a kor
szak átfogó, társadalomtörténeti feldolgozásában is. Egy olyan feldolgozásban, amely remél
hetően részben integrálni tudja majd azokat a társadalomtudományi eredményeket is, ame
lyek már most megjelentek ebben a szöveggyűjteményben.

Végigtekintve az Örkény Antal és Fokasz Nikosz szerkesztette válogatáson, megállapítha
tó, hogy némileg egyenetlen képet fest az elmúlt négy és fél évtized társadalmi folyamatairól 
éppúgy, mint a korszakkal foglalkozó társadalomtudományok eredményeiről. A szöveggyűjte
mény azonban az említett hiányosságokkal együtt is hasznos segítséget nyújthat a magyar tör
ténelem még közeli, de lassan távolodó korszakának tanulmányozásához.


