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A társadalomkutatók többsége egyetért abban, 

hogy Magyarországon 1526 után a hazai társadal-
mi, gazdasági és politikai kezdeményezések, reformok 
többnyire a kultúra talajáról tudtak kiindulni. Ezért 

aligha tekinthető véletlennek, hogy a mindenkori 

függetlenségi harcok céljai között előkelő helyet 

foglalt el a kulturális szabadság kivívása és megtartá-
sa, a szellemi védővámok eltörlése.

A kutatók előtt az is ismeretes, hogy a külön-

böző korokban folytatott küzdelmek számos olyan 

jelenséget is segítettek meggyökeresíteni, melyek 

korról korra kulturális örökségként hagyományo-

zódtak. Különösen kiemelkedik közülük néhány. 

Egyik ezek közül az identitás meghatározása és ki-
vívása! Ez megmutatkozik a törökök kiűzését kö-

vető függetlenségi küzdelmekben, a reformkori 

törekvésekben, 1848/49 szabadságharcaiban, majd 

az 1867. évi kiegyezés szellemiségében, később a 

világháborúk utáni kulturális, művelődési állapo-

tokban, az 1956-os forradalmi törekvésekben, de 

az 1989/90-ben „váratlanul” összeomlott szocialis-

ta rendszert követő társadalmi viszonyokban is. A 
másik jelenség a honfoglalás óta létező problémakör. 

Olyan kérdéseket tartalmaz, mint külföldről, ide-

genből mit, hogyan, milyen célból és mértékben 

vegyen át, gyökereztessen meg a magyar nép? Mi 

építi a nemzetet és szolgálja a haladást? Mit kell 

elkerülni, mitől érdemes óvakodni? A nyugat-kelet, 
urbánus-népies, főváros-vidék – és sorolhatnánk még 
az előítélet-párokat – közti vélt/valós előnyöket/hátrá-
nyokat és/vagy ellentéteket tartalmazó kérdésekre adott 
válaszok minden esetben kulturális „szekértáborokat” 
hoztak létre, melyek tartós hatást gyakoroltak nem-

csak a politikai életre, de a közgondolkodásra is. 

A harmadik jelenség alapvetően 20–21. században 

erősödött fel. A magyar államiságok és a mindenkori 
civil világok kapcsolataiban mutatkozó ellentmon-
dásokról van szó. Okait a hazai és a nyugati típusú 
demokráciák közötti gyakorlat eltéréseire és élményvi-
lágának huzamos hiányaira lehet visszavezetni.

A szovjet birodalom minden előzmények nél-

küli, máról-hónapra történő összeomlását senki 

sem látta előre, de sokan voltak, akik az utóbbi év-

tizedekben a maguk módján repesztgetni próbálták 

a szocializmus falait. Az összeállítás legelején olvas-

ható dokumentumok művelődéstörténeti, -politi-

kai értékekkel bírnak. Megfogalmazói az 1956-os 

népfelkelés és szabadságharc időszakának neves kul-

turális szakemberei. A további fejezetekben a szerző 

azon publikációi találhatóak, melyek nagyrészt a 

rendszerváltás előtti/alatti években jelentek meg – 

1986 és 1991 között –, néhány írása pedig az azt 

követő időszak ellentmondásokkal terhelt világában 

született.

Valamennyi írás közvetve vagy közvetlenül 

tükrözi a fentiekben jelzett jelenségeket: az identi-

tás válságokat, adaptációs problémákat, kulturális 

„szekértáborok” szerveződéseit, az állam és a civil 

társadalom közti feszültségeket, a demokrácia iránti 

igényeket.
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