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SOROZATAINK / Társadalomelméleti Műhely (T. E. M.)

Patakfalvi-Czirják Ágnes: A székely zászló a politikától a hétköznapokig (2021) 

Éber Márk Áron: A csepp. A félperifériás magyar társadalom osztályszerkezete,  
(2019, 2020) E-könyvben is kapható! 

Scheiring Gábor: Egy demokrácia halála. Az autoriter kapitalizmus és a felhalmozó állam 
felemelkedése Magyarországon (2019) E-könyvben is kapható! 

Sebők Miklós: Paradigmák fogságában. Elitek és ideológiák a magyar pénzügyi kapitalizmusban 
(2019) E-könyvben is kapható! 

Fáber Ágoston: Pierre Bourdieu. Elmélet és politika (2018)

Kiss Viktor: Ideológia, kritika, posztmarxizmus. A baloldal új korszaka felé (2018)  
E-könyvben is kapható!

Takács Erzsébet: A szolidaritás alakváltozatai. Az együttműködés lehetőségei és gátjai 
Magyarországon (2018) 

Antal Attila: A populista demokrácia természete. Realizmus és utópia határán  
(2017, már nem kapható)

Bagi Zsolt: Az esztétikai hatalom elmélete. Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban (2017)

Vastagh Zoltán: Társadalmi struktúra és állami redisztribúció (2017)



SOROZATAINK / Kérdések és válaszok 

A dualizmus kori Magyarországról, 1867–1918 (2021)

A Rákosi-korról, 1949–1956 (2021) 

A rendszerváltásról (2019)

1918–19-ről (2019)

1956-ról (2016)

A Horthy-korról (2015) – E-könyvben is kapható! 

Az 1944–1949 közötti magyar történelemről (2016)

A Kádár-korról (2013) – E-könyvben is kapható! 

Az I. világháborúról (2013)

A cigányságról (2013)

Az Európai Unióról (2012)



SOROZATAINK / Politikuséletrajzok 

Feitl István: Ki volt Rákosi Mátyás? (2020)

Wolfgang Petritsch: Bruno Kreisky (2015)

Turbucz Dávid: Horthy Miklós (2011, 2014) – E-könyvben is kapható! 

Vonyó József: Gömbös Gyula (2014) – E-könyvben is kapható! 

Carola Stern: Willy Brandt (2013)

Hajdu Tibor: Ki volt Károlyi Mihály? (2012) – E-könyvben is kapható!
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Kérdések és válaszok a dualizmuskori Magyarországról, 1867–1918 
CIEGER ANDRÁS, EGRY GÁBOR, KLEMENT JUDIT  
2021, A5, 308 oldal, 2600 Ft 

Elkerülhető lett volna Trianon, ha nem ilyen kiegyezés születik? Szerették-e a magyarok Ferenc Józsefet? 
Az általános választójog jelentette-e a nemzetiségi kérdés megoldását? Igaza volt Kossuth Lajosnak a 
Kasszandra-levélben? Jogtalan tizenegyes miatt vertek magyar focibírót Zágrábban? A „boldog békeidők” 
alatt ritkább volt az öngyilkosság is? A nők valóban „másodrendű” állampolgárok voltak a dualizmus 
korában? Budapest már akkor is az ország legnagyobb és legfontosabb városa volt? Ilyen és ehhez hasonló 
kérdésekre kínál tömör válaszokat könyvünk, amely egyszerre tárgyalja a korszak fajsúlyos alapproblémáit 
(a nemzetiségi konfliktusoktól, a politika működési zavarain és a társadalmi egyenlőtlenségeken át a 
kulturális és gazdasági fejlődés, vagy éppen az urbanizáció ellentmondásos jelenségéig), valamint olyan 
figyelemfelkeltő, időnként provokatív kérdéseket vet fel, amelyek a dualizmus korának egy-egy érdekes 
jelenségére, a maitól eltérő jellegzetességeire világítanak rá.
100 kérdés és válasz a Monarchia Magyarországáról – mindenekelőtt az érettségire készülő vagy 
továbbtanulni vágyó diákoknak, gyorsan áttekinthető információkat kereső egyetemi hallgatóknak, 
megbízható és korszerű ismeretekre alapozó tanároknak, illetve a Ferenc József-i kor iránt általánosan 
érdeklődő olvasóknak ajánljuk. A szerzők és a Kiadó reményei szerint jelen kötet segít bővíteni 
 a korszakra vonatkozó meglehetősen hiányos ismereteket, és hozzájárul a dualizmus korával kapcsolatos 
tévhitek eloszlatásához.

Kérdések és válaszok a Rákosi-korról, 1949–1956  
BARÁTH MAGDOLNA, FEITL ISTVÁN
2021, A5, 230 oldal, 2600 Ft 

Miért volt háborús helyzet a déli határon? Meddig tartott az éberségi hisztéria? Leszámolás volt-e a 
tábornokok pere? Mit értek a tanácsi választások? Volt-e kémháború az imperialistákkal? Mi volt a LÉGO? 
Kik a Ratkó-gyerekek? Hogyan élt a falusi ember? Ki volt a magyar mozisztár? Min nevettek az emberek? 
Honnan hová jutott el a Petőfi Kör? Milyen egy zenei diktatúra?

A Kérdések és válaszok sorozat e kötete közel százharminc kérdésben igyekszik feleleveníteni az 1949–
1956 közötti éveket Magyarországon, amelyről mindenkinek a sötét sztálinizmus, a kíméletlen terror, a 
padlássöprés, a kitelepítés, a munkatáborok, a koncepciós perek, és a vezérkultusz jut eszébe. No meg 
a teljes szovjet nagyhatalmi kiszolgáltatottság. Ha pontosak akarunk lenni, akkor az 1949–1953-as 
kemény szűk öt esztendőt el kell választani az 1953–1954-es olvadás idejétől. Nagy Imre új szakasznak 
nevezett miniszterelnöksége idejére a széles körű amnesztia, a büntetőtáborok felszámolása, a parasztság 
kizsigerelésének megszüntetése és számukra nagyobb önállóság biztosítása, az életszínvonal szerény 
emelése, a személyi kultusz eltűnése volt a jellemző. A szellemi életben is érlelődtek változások. Nagy Imre 
távlati célja egy agrárcentrikus, jóléti szocializmus kialakítása volt. Előfutárát látjuk benne az 1960-as évek 
második felében bekövetkező reformoknak. 1955-ben azonban Rákosi szovjet segítséggel visszatért  
a hatalomba, de már csak vergődött, és képtelen volt teljhatalmú befolyását újra megszerezni.
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Csupa hajdani eszelős. Írások az 1940–1945-ös Magyarországról  
és emlékezetéről  
CSUNDERLIK PÉTER  
2020, A5, 288 oldal, 3200 Ft  

Csunderlik Péter a magyarországi baloldali radikális mozgalmak és a Tanácsköztársaság történetének és 
emlékezetének kutatója, sokat dolgozó, író és vitatkozó történész, aki nemcsak tudományos folyóiratokban, 
de újságokban és hetilapokban is rendszeresen publikál. Az 1918–1919-es forradalmak centenáriumán 
„tudományos publicisztikák” sorában hadakozott a közkeletű történelmi tévedésekkel, vagy egyenesen 
hazugságokkal, és bírálta a Nemzeti Együttműködés Rendszerének emlékezetpolitikáját.
A kötet válogatást ad a fiatal történész elmúlt években született szórakoztató, sokszor provokatív, de mindig 
elgondolkodtató írásaiból: „rövidlátó Supermanként” elevenedik meg Tisza István, megismerhetjük Károlyi 
Mihályt, aki köztársasági elnökként a saját birtokán kezdte a földosztást, vagy éppen Jászi Oszkárt, akinek 
tévedéseiben is igaza volt. Megtudhatjuk, hogy mit konspirált valójában a démonizált Galilei Kör, hogy 
miért tört ki az őszirózsás forradalom, és hogy milyen volt a proletárdiktatúra 133 napos „vörös farsangja”, 
a vörösterror, majd az azt követő fehérterror, Horthy Miklósról pedig kiderül, hogy miért méltatlan a 
kultuszára.

Ki volt Rákosi Mátyás?   
FEITL ISTVÁN
2020, A5, 292 oldal, 3200 Ft  

Hogyan változott egy erkölcsi érzéket nélkülöző zsarnokká ez az alapjában tehetséges, művelt, 
kapcsolatteremtő ember az 1940-es évek végére, az ötvenes évek elejére? Hogyan vált Magyarország 
legnépszerűbb embere egyik évről a másikra a leggyűlöltebb figurává, akinek képeit aztán az utcán égették? 
Hogyan csalogatta elő Rákosi Mátyásból a zsarnokot a gyorsan megkapott és kizárólagos hatalom, a teljes 
kiszolgáltatottság a szovjet birodalomtól és magától Sztálintól, valamint a háborús hisztéria? 
Kevés olyan történelmi személyiség van, akinek emberi tulajdonságait, viselkedését, jellemét annyian 
fürkészték, mint Rákosi Mátyás. Van, aki előnytelen testi jellegzetességei, alacsony termete, köpcös 
alakja, rövid nyaka miatt véli úgy, hogy végül zsarnok vált belőle. Van, aki gyermekkori indíttatásában, 
szüleihez fűződő viszonyában, az apjától való elszakadásban, és ebből következő rejtett nőiességében 
találja korán kibontakozó makacs, erőszakos természetének a forrását. Mások jellembeli fogyatékosságait 
hangoztatják: rejtőzködő, sunyi, szerepjátszó, egyben gyanakvó vonásait erősítik autoriter karakterré 
benne. A szociálpszichológiai jellegű megközelítések zsidó származásából adódó kisebbségi komplexusa, 
illetve nyughatatlan, frusztrált természete és a kommunista messianizmusa találkozásában vélik felfedezni 
a megszállottságnak ezt a szélsőséges válfaját. Külön vizsgálják a 15 év börtön jellemtorzító szerepét, a 
1940-es évek Szovjetuniójának és a világháborúnak gyilkos, a hatalomra törő és jutó emberre gyakorolt 
deformáló hatását. Van, aki egyenesen démoninak nevezi Rákosi Mátyás alakját a magyar történelemben.
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A fényből a sötétbe. Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési  
Egyesület (OMIKE) évtizedei, 1909–1950   
HARSÁNYI LÁSZLÓ  
2019, A4, 406 oldal, 3900 Ft  

Az OMIKE a magyar zsidóság 20. századi történetének egyik fontos szereplője volt. A század első 
felében a zsidó-magyar kultúra terjesztésében vállalt szerepet, majd részt vett az első világháború alatti 
hadigondozásban, azt követően a numerus clausus hatásainak enyhítésében. Legnagyobb tette, amely 
kultúrtörténeti jelentőségű volt, az 1939–1944 közötti Művészakció létrehozása és működtetése volt. A kötet 
az OMIKE tevékenységének évtizedeit követi végig, és bemutatja legfontosabb szereplőit. A részletes leírást 
több mint száz kép, hatszáznál több jegyzet, kislexikonként is használható névmutató egészíti ki

Javak sorsa. Az 1944/45-ben Magyarországról  
elvitt értékek nyomában    
DUNAI ANDREA 
2019, B5, 372 oldal, 3500 Ft   

Magyarország német megszállása 1944 márciusában nem utolsósorban azt a célt szolgálta, hogy a 
magyar gazdaságot teljes egészében a „totális háború” szolgálatába állítsák. A Vörös Hadsereg csapatainak 
közeledtével a magyar hatóságok és a megszállók közös törekvése volt, hogy minden mozgatható értéket 
„átmentsenek” a Birodalomba. Elkezdődött Magyarország rohamszerű kiürítése; a gyárak, ipari és kulturális 
javak elszállítása. Szervezetten indítottak el és kísérték a mentővonatokat, ám a célba jutásukat már nem 
tudták garantálni. A több tízezer evakuációs vagon és több száz uszály útját a légitámadások és a véletlenek 
jelölték ki. A bennük összezsúfolt rakomány fogadása pedig attól függött, hogy még az összeomlóban 
lévő Németországban, vagy már az amerikai, angol, francia és szovjet zónákban találtak rájuk. Az elhurcolt 
javakat a megszálló hatalmak a magyar restitúciós bizottságok közreműködésével 1946-tól kezdték 
visszaszolgáltatni. A lendületesen induló folyamatnak a hidegháború vetett végett, így Magyarországnak 
egyre több erőfeszítésébe került a kallódó tárgyak visszaszerzése. A szerző az elhurcolt értékek felkutatására 
indul, s ha rájuk bukkan, visszaútjukat is igyekszik nyomon követni. Bemutatja továbbá azt a szűnni nem 
akaró igyekezetet, amellyel a magyar állami körök – évtizedekkel az ország kiürítése után – vagyonjogi 
előnyökre és kártérítésre próbáltak szert tenni az eltűnt javak és életáldozatok után. A kötet aprólékos, 
fordulatos nemzetközi levéltári nyomozás eredménye.
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Kényszerpályáról tévútra. Szociáldemokraták a Tanácsköztársaságban    
VARGA LAJOS  
2019, A5, 524 oldal, 3900 Ft   

Jelen munka a Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon, 1914. július–1919. március 
című kötet folytatásának tekinthető. 1919 márciusában a nemzetgyűlési választásokra készülő 
szociáldemokratákat sokkhatásként érte a Vix-jegyzék átadása és a Károlyi–Berinkey-kormány 
lemondása. Dönteni kellett a kormányzás átvétele, vagy az anarchia, a teljes káosz következményei 
mellett. A fővárosban fennállt ugyanis a fegyveres összeütközés lehetősége. A szociáldemokraták nem 
vállalták egy ilyen zendülés fegyveres elfojtását; és az összeütközések, „a testvérháború” elkerülése, a 
kölcsönös vádaskodások megszüntetése érdekében az MSZDP vezetése – parázs vita után és többségi 
határozat alapján – tárgyalásokat kezdeményezett a politikai együttműködésről a kommunistákkal. Az új 
külpolitikai orientációhoz szükséges orosz-szovjet kapcsolatokkal ugyanis csak a Szovjet-Oroszországból 
hazatért kommunisták rendelkeztek. A politikai együttműködésnek indult tárgyalás azonban a két párt 
egyesülésének kimondásával zárult. Ez a döntés a szociáldemokraták nagy tévedése volt, hisz így aktuálisan 
lemondtak a demokrácia alapelveiről, és elfogadták az egypártrendszerre épülő proletárdiktatúrát. 

Kérdések és válaszok 1918–1919-ről     
CSUNDERLIK PÉTER, EGRY GÁBOR, FODOR JÁNOS, EMILY GIOIELLI, HAJDU TIBOR 
Második, utószóval ellátott, bővített kiadás, 2019, A5, 168 oldal, 2400 Ft   

Ki mondta ki először, hogy „Nem! Nem! Soha!”? Kik ölték meg Tisza Istvánt? Miért Károlyi Mihály lett a 
forradalom vezére? Harcosokat vagy fosztogatókat nem akart látni Linder Béla? Sikkasztott-e Kun Béla? 
Puccs vagy forradalom? – Milyen viccek terjedtek a kommün idején? Átadta-e a hatalmat Károlyi Mihály? 
Mondta-e Ady a halálos ágyán, hogy „ez nem az én forradalmam”? Magyar forradalmár volt-e Josef Tiso? 
Mi volt a „szovjetsör”? Miért Garbai Sándor lett a Forradalmi Kormányzótanács elnöke? Különbözött-e a nők 
elleni erőszak forradalomban és ellenforradalomban? Mit ettek a népbiztosok? Valóban mozikká akarták-e 
alakítani a templomokat a kommünben? Hogyan kerültek korábbi császári, honvéd- és későbbi horthysta 
tisztek a Vörös Hadsereg élére? Az első világháborús vereség, az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése és 
a katonai és gazdasági összeomlás elsöpörte 1918 őszén a régi, díszmagyarba öltözött politikai elitet: 
egy szocialistává lett „vörös gróf” mellett kopott zakós baloldali újságírók, értelmiségiek és szakszervezeti 
vezetők kerültek az ország élére. Feladatuk talán nehezebb volt, mint bárkinek addig a magyar 
történelemben, és a válaszkísérleteik is példátlanok voltak. Az őszirózsás forradalom résztvevőinek és a 
Tanácsköztársaság népbiztosainak tevékenysége máig heves indulatokat vált ki a magyar közvéleményben. 
A kötetet szerző történészek „harag és részrehajlás nélkül” igyekeznek ismertetni a legfontosabb 1918–
1919-es magyarországi eseményeket, teszik pontosabbá ismereteinket és megfelelő helyenként cáfolják a 
kerengő tévhiteket
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Kérdések és válaszok a rendszerváltásról 
ANTAL ATTILA, BOTOS JÁNOS, FEITL ISTVÁN, RIPP ZOLTÁN, TAKÁCS RÓBERT   
2019, A5, 260 oldal, 2400 Ft   

A kötet Magyarország legújabb kori történetének egyik eseményekben és fordulatokban igen gazdag 
eseménysorát, az 1987–1990 között lezajlott rendszerváltást igyekszik immár harminc éves távlatból 
vizsgálni, választ adni a mind a napig sokakban felmerülő kérdésekre és kétségekre. A hatalom és ellenzéke, 
a pártalakulások, a tárgyalásos átmenet, a gazdasági és égető társadalmi problémák köré csoportosított 
kérdések közül nem hiányoznak a nemzetközi viszonylatok, valamint az egyre sürgetőbb nemzeti-
nemzetiségi kérdésekre adott válaszok a korszak avatott szakértőinek interpretálásában.

A „vörös farsangtól” a „vörös tatárjárásig”. A Tanácsköztársaság  
a korai Horthy-korszak pamflet- és visszaemlékezés-irodalmában     
CSUNDERLIK PÉTER 
2019, B5, 362 oldal, 3900 Ft    

„Amióta végigzúgott szerencsétlen hazánkon a vörös orkán, alig van hét, hogy meg ne jelenne 
egy-két füzet vagy könyv, amely az októberi forradalomtól a proletárdiktatúra bukásáig lezajlott 
eseményekkel foglalkozik” – írták 1919 késő őszén a Tanácsköztársaság bukása után is még évekig áradó 
kiadványtengerről. A kiadványok között voltak rövid propagandafüzetek, szenzációhajhász bulvárkiadványok 
és részletes beszámolók is. Ezek különböző céllal születtek, de mind egy addig példátlan tapasztalat, a 
proletárdiktatúra értelmezésére tettek kísérletet akkor, amikor még nem jött létre a kommün történetének 
„hivatalos” elbeszélése. Így alakulásukban követhetjük nyomon a Tanácsköztársaság ellenforradalmi 
toposzait. A fiatal történész, Csunderlik Péter könyve bemutatja, hogy miként forgatták fegyverként az 
1919 utáni magyarországi emlékezetpolitikai küzdelmekben a kommün sokszor tudatosan meghamisított 
történetét, és arra is rámutat, hogy a Horthy-kori ellenforradalmi elitet bármennyi ellentét is szabdalhatta, 
abban egységes volt, hogy magát az 1918–1919-es forradalmakkal szemben meghatározva sosem 
késlekedett a „csak vissza ne jöjjenek” ultima ratiójához, a Tanácsköztársaság teljes elutasításához 
folyamodni: a magyar nép „nem kér abból, hogy Kun Béláék valaha is visszatérjenek”. Hiszen a 
„tatárjárásként” beállított proletárdiktatúrához képest bármilyen politikai berendezkedést  
elfogadhatónak lehetett feltüntetni.



Világtörténelem 

Kiválasztott kevesek. Hogyan formálta az oktatás  
a zsidó történelmet, 72–1492 
MARISTELLA BOTTICINI–ZVI ECKSTEIN 
Fordította Felcsuti Péter
2021, B5, … oldal, … Ft    

Közhely – a történészek, de az utca ember számára is – hogy az elmúlt kétezer évben a zsidók városlakók 
voltak, és többnyire komoly szakképzettséget igénylő foglalkozásokat űztek. Ám az első zsidó–római háborút 
(i. sz. 66–70) megelőző évezredekben – és később is – a zsidóság földművelésből élt.  Mi okozta a változást? 
A történészek sokféle magyarázattal szolgálnak: üldöztetés, foglalkozási diszkrimináció, védekezésképpen 
kialakított önkéntes szegregáció, a mobilis humántőkébe történő befektetés kényszere és praktikuma. 
Ugyanígy ismeretlen az oka a zsidóság lélekszáma ingadozásának ezekben az évszázadokban. 
Maristella Botticini olasz történész és Zvi Eckstein izraeli közgazdász újszerű válaszokat adnak ezekre a 
kérdésekre. Szerintük az elsődleges okokat a judaizmus rabbinikus irányzatának dominánssá válásában 
kell keresni azt követően, hogy a Második Szentély elpusztult. A vallásgyakorlás „decentralizálódott” a 
helyi zsinagógákba, a rabbinikus judaizmus pedig előírta a zsidó férfiak és a fiaik számára, hogy olvasniuk 
és tanulmányozniuk kell a Tórát és a többi zsidó szent könyvet. A befektetésnek az írni-olvasni tudásba 
azonban csak költsége van, hozama nincs, ha az ember önellátó mezőgazdasági termelést folytat. Ha viszont 
lehetőség nyílik a megszerzett tudás hasznosítására, akkor az nagy előnyt jelenthet. Az iszlám megjelenése 
utáni évszázadokban, amikor az arab kalifátusokban dinamikus városiasodás indult el, és virágzott a 
kézművesség, a kereskedelem és a pénzkölcsönzés, pontosan ez történt. A szerzők hatalmas – és rendkívül 
érdekes – tényanyagot és dokumentumokat felsorakoztatva érvelnek újszerű álláspontjuk mellett, az 
érdeklődő olvasó pedig rácsodálkozhat seregnyi dologra, amiről korábban csupán jó vagy rossz értelemben 
vett sztereotip elképzelései voltak. A könyv 2012-es megjelenését követően Izraelben elnyerte a Zsidó 
Nemzeti Könyvdíjat.

Párizs szabad város – 1871. A párizsi kommün      
BALÁZS GÁBOR
2020, 392 oldal, 392 oldal, 3900 Ft    

Aligha van olyan esemény, amely inkább a tágabb értelemben vett „baloldali tábor” teljes egyetértésének 
tárgya lenne, mint Párizs városának felkelése, a párizsi kommün a vesztes porosz–francia háború után, 
és. ezzel azért többé-kevésbé mindenki egyetért. Ennek a jelenségnek persze az egyik oka, hogy talán ez 
az a fontos történelmi esemény, amelyről tán a legkevesebbet tudunk: a kommün története még hívei, 
rajongói, tisztelői számára is legtöbbször elég homályos. Ennek oka, hogy a kommün, ez a „tigrisugrás 
a történelem szabad ege alatt” (Walter Benjamin szavaival) már a kortársak számára is nagyon nehezen 
megfogható és elmesélhető történelmi eseménynek bizonyult. A könyv bőséges korabeli és modern forrást 
felhasználva tárja fel a párizsi kommün kiváltó okait, történelmi gyökereit, a városi forradalom természetét, 
a kortársak reakcióit, az események lefolyását, a kommün utáni megtorlást, valamint a forradalom utóéletét 
az emlékezetben és a történetírásban. Feldolgozásának módszere egyszerre klasszikus és formabontó, 
olvasmányos és elgondolkodtató.
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Etikus eszközértékelés és a jó társadalom  
CHRISTIAN GOLLIER 
Fordította Felcsuti Péter
2020, A5, 246 oldal, 3200 Ft   

„A könyvvel az az egyik célom, hogy rámutassak a modern pénzügyi elméletre káros hatást gyakorló rövid 
távú szemléletre. Talán az olvasó is helyesnek és időszerűnek találja törekvésem egy olyan pillanatban, 
amikor egyre jobban foglalkoztat bennünket civilizációnk hosszú távú sorsa és túlélése. A klímaváltozás 
elleni mai küzdelem társadalmi haszna a következő évszázadokban jelentkezik, miként az új tudás, az 
új technológiák, az új gyógyszerek és a jobb infrastruktúra haszna is. Annak eldöntése, hogy mennyit 
áldozzunk fel ma ezekért a nagyon távoli és bizonytalan előnyökért, megköveteli a pénzügyi elmélet 
újragondolását.A könyv négy fejezetből áll. Az 1. fejezet leírja és indokolja a következő három fejezet 
alapjául szolgáló erkölcsi elveket. A 2. fejezet áttekintést ad a hasznosság alapú (utilitárius) értékelméletről. 
A 3. fejezetben megvizsgálom a hatékony hosszú távú szemlélet normatív elméletének az alapjait. És végül a 
4. fejezetben a kockázatos projektek értékelésével foglalkozom.” (Christian Gollier)

A közgazdaságtan menő. A „lehangoló tudomány” erényei és gyengéi      
DANI RODRIK
Fordította Felcsuti Péter
2020, A5, 262 oldal, 3200 Ft     

A pénzügyi krízis és a nagy gazdasági válság nyomán a közgazdaságtant mindennek tekintik, csak 
tudománynak nem. Ebben az okosan és mesterien érvelő könyvben Dani Rodrik – saját szakmájának 
egyik legfőbb kritikusa – górcső alá veszi a közgazdaságtant, hogy megvizsgálja, mikor vall kudarcot, 
mikor hoz eredményt; a tudományterület történetére, valamint saját komoly gyakorlati tapasztalataira 
támaszkodva. Rodrik állítása az, hogy a közgazdaságtan hatékony eszköz, amely jobbá teszi a világot – de 
csak akkor, ha közgazdászok szakítanak az univerzális elméletekkel, és a kontextus pontos meghatározására 
összpontosítanak. A közgazdaságtan menő szerint a tudományág igazi ereje sokat gúnyolt matematikai 
modelljeiben rejlik. A modellek azok az eszközök, amelyek tudománnyá teszik a közgazdaságtant. Rodrik 
rávilágít, hogy a megfelelő modell használata miként nyújthat értékes, új betekintést a társadalmi valóságba 
és a közpolitikába. Rodrik szerint a közgazdászok modell-eszköztára sokkal gazdagabb, mint a szabad piacra 
vonatkozó modellek. Pragmatikus modellválasztással Mexikóban sikeres szegénység elleni programokat, 
Afrikában a gazdaság növekedését célzó stratégiákat, a háztartások jövedelemkülönbségeinek intelligens 
orvoslását voltak képesek a közgazdászok kidolgozni.
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Globális értékláncok, szakosodás és feljebb lépés.  
Magyarországi feldolgozóipari leányvállalatok tapasztalatai   
SZALAVETZ ANDREA 
2019, B5, 176 oldal, 3500 Ft   

„A (mégoly kiváló) gyártási képességek nem elegendők: növelni kell a helyi hozzáadott értéket!” 
„A gyártásnál tudásigényesebb tevékenységekre van szükség a modernizációhoz!” Napjainkban ezeket 
a gazdaságpolitikai jelszavakat hangoztatják mind a kiemelkedő teljesítményükkel a technológiai 
élvonal közelébe került, mind a közepes jövedelmű országként megrekedt, csökkenő versenyképességű 
gazdaságokban. Egy kis nyitott, közvetlentőke-befektetések segítségével modernizálódó országban – mint 
Magyarországon is – ezek a célok leginkább akkor valósulhatnak meg, ha a globális cégek helyi gyártó 
leányvállalatai a korábbinál magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket is átvesznek anyavállalataiktól. 
A szerző magyarországi feldolgozóipari leányvállalatokkal készített interjúk alapján vizsgálja a közvetlentőke-
befektetések kezdeti szakaszát követő fejlődést. Milyen tudásigényes tevékenységeket vettek át a 
leányvállalatok anyavállalataiktól? Milyen hatást gyakorolt ez a teljesítménymutatóikra és a helyi 
menedzsment autonómiájára? A könyv a külfölditőke-befektetők magyarországi tevékenységére kíváncsi, és 
az elfogulatlan olvasóknak szól. Bemutatja, hogy melyek a gyakori, de kerülendő illúziók, és milyen, amikor 
a napi aprómunka sikerei összeadódnak egy leányvállalatnál.

Hayek és Popper a racionalitásról, az ökonomizmusról és a demokráciáról       
MARK AMADEUS NOTTURNO 
2019, B5, 256 oldal, 3500 Ft      

Friedrich von Hayek és Karl Popper a 20. század legnagyobb gondolkodói közé tartoznak, akik síkra szálltak 
a szabadság és a nyitott társadalom mellett. Közeli barátok is voltak, és gyakran még azok is, akik pedig 
jól ismerik az írásaikat, úgy gondolják, hogy filozófiai, politikai és közgazdasági nézeteik többé-kevésbé 
megegyeznek. A szerző azonban azt állítja, hogy Hayek és Popper nézetei között alapvető különbségek 
vannak a racionalitás, az ökonomizmus és a demokrácia vonatkozásában. Ezek a különbségek és az eltérő 
mód, ahogyan Hayek és Popper érvel ezek mellett, a politikai gondolkodás lényegét érintik, és mind a 
mai napig jelentős mértékben befolyásolják a politikai közbeszédet. A könyv azt igyekszik bizonyítani, 
hogy Hayek és Popper másként vélekedett arról, hogy jól szolgálják-e, és milyen mértékben szolgálják jól 
a társadalmat a tudatos kormányzati beavatkozások; hogy a demokráciához hozzá tartozik-e, és milyen 
mértékben tartozik hozzá a többség uralma; s ami a legfontosabb, hogy a szabadságot önmagáért 
értékeljük, vagy csupán a nagyobb jólét és gazdagság elérésének az eszközeként. A szerző azt állítja, 
hogy Popperrel ellentétben Hayek hajlandó lett volna elfogadni a szocializmust – ami nézetei szerint 
logikailag a totalitarizmushoz vezet –, ha a szocializmusról be lehetne bizonyítani, hogy legalább annyira 
hatékony és termelékeny, mint a piac; hogy Hayeknek a szabadságról alkotott felfogása ugyanabban 
az ökonomizmusban gyökerezik, mint amit Popper Marx esetében bírált; és hogy a választási rendszer 
átalakítására tett javaslatai a demokráciát olyasmivé változtatnák, amit Popper zsarnokságnak tekintene. 
A szerző szerint a napjaink politikai és szakpolitikai vitái terén tapasztalható növekvő megosztottság ezekkel, 
a racionalitás, az ökonomizmus és a demokrácia megítélése terén fennálló különbségekkel magyarázható, 
és Hayek ezzel kapcsolatos nézetei nem csupán alapvetően ellentétesek Popperéivel, de talán még 
magának a nyitott társadalomnak a koncepciójával is, és hogy a szabadság hívei számára Popper nézetei 
határozottan előnyben részesítendők.
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Kapitalista realizmus. Nincs alternatíva?    
MARK FISHER
Fordította Tillmann Ármin és Zemlényi-Kovács Barnabás
2021, második, javított kiadás, A5, 128 oldal, 1900 Ft    

„Könnyebb elképzelni a világvégét, mint a kapitalizmus végét. Ez a szlogen összegzi a legszebben azt, amit 
kapitalista realizmus alatt értek: az általános benyomást, hogy a kapitalizmus nem csupán az egyetlen 
életképes politikai és gazdasági rendszer, de jelenleg még egy koherens alternatíva elképzelése is a 
lehetetlennel vetekszik.”
Mark Fisher, a brit kritikai kultúrakutatás vezető alakjának nagyhatású könyve feltárja, hogy az elgondolható 
horizontját behálózó kapitalista realizmus következményei ott vannak mindenütt: a politikai képzelet 
kimerülésén túl a stressz, a depresszió és a figyelemzavar mentálpestissé válásában éppúgy, mint a mindent 
átható bürokratizmus piacsztálinizmusában, a közintézményeket meghódító bizniszontológiában, a ’89 
után született generáció depresszív hedonizmusában vagy az új kulturális formák hiányában eluralkodó 
nosztalgia-módban. Fisher szerint a kapitalista realizmusra csak akkor jelentünk veszélyt, ha valamiképp 
inkonzisztensnek vagy tarthatatlannak tudjuk felmutatni, így a kritikai elmélet és a populáris kultúra 
segítségével – Baudrillard-tól A Bourne-rejtélyig, a gengszterraptől Guattariig, Marxtól a Mementóig, 
a Nirvanától Nietzschéig – a rendszer belső ellentmondásaira fókuszál, lerántva a leplet a kapitalizmus 
állítólagos realizmusáról.

Kívül-belül. Egy új politikai logika        
KISS VIKTOR 
2021, A5, 306 oldal, 3400 Ft        

Amikor politikáról gondolkodunk, akkor általában a szegények és gazdagok, a hatalom és a nép, az erősek 
és gyengék, a tőkések és a munkások közötti hagyományos szembenállásokból indulunk ki. A könyv fő 
tézise szerint azonban teljesen más megközelítésre van szükségünk, amennyiben a következő évtizedek 
közéleti eseményeit várhatóan a rendszerek nyújtotta előnyökön belül lévők és az azokon kívül rekedtek 
küzdelmei határozzák majd meg. Az új globális konfliktus megjelenésére utalnak a világszerte épülő falak és 
kerítések éppúgy, mint az egymást érő migrációs hullámok útjában magasodó szögesdrótok, a koronavírus 
idején lezáruló határok és karanténok, vagy a Brexit, az EU bővítés felfüggesztése és a nemzetállami 
nosztalgia felerősödése. A változás hátterében a posztmodern kapitalizmus éleződő ellentmondásai állnak. 
A szerző bemutatja, hogy a tőke miképpen szabdalja gazdasági, társadalmi és kulturális zónákra a Földet és 
hogyan emelkednek ki a most kialakuló kulturális kapitalizmus oázisai a globalizáció sivatagából. Ezekkel 
a folyamatokkal összefüggésben elemzi többek között a jelen szorongó és konzervatív korszellemét, a 
populizmus veszélyeit vagy magyar politikai elit versengését. Kiemelten foglalkozik a 21. század radikális-
forradalmi baloldali mozgalmainak esélyeivel – különös tekintettel az autonomista, feminista és ökológiai 
irányzatokra. A kötet a politikaelmélet és a kultúrkritika nézőpontjának eredeti egyesítési kísérlete, amely 
alapos szembenézésre sarkallja olvasóját.
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A formakereső ellenállás. Társadalomkritikai tanulmányok     
LOSONCZ ALPÁR
2020, A5, 388 oldal, 3200 Ft    

Csak az a gondolkodás kecsegtet valamivel, amely hajlandó feltörni a jelen hatalmi vonatkozásainak 
pecsétjét, és a jelennel eltökélten polemizálva mutat fel eleddig bejáratlan utakat. A kapitalizmus 
ugyanakkor több a történelmi meghatározottságainál: olyan végpontként érvényesíti magát, amely 
visszafelé nézve átírja az egész általunk ismert történelmet, visszatekintő módon kezdeteket teremt.  
(Losocz Alpár)

Olvasni A tőkét         
LOUIS ATHUSSER, ÉTIENNE BALIBAR, ROGER ESTABLET,  
PIERRE MACHEREY, JACQUES
Szerkesztette Takács Ádám
Fordította Moldvay Tamás, Szigeti Csaba
2019, B5, 608 oldal, 5500 Ft         

Louis Althusser és fiatal munkatársai először 1965-ben megjelent Olvasni A tőkét című könyve jó eséllyel 
helyezhető el a 20. század legerőteljesebb hatású francia filozófiai munkái között. Ez a hatás nagyrészt annak 
köszönhető, hogy a szerzők egyfajta „szimptomatikus olvasatnak” vetik alá Marx A tőkéjének szövegét azzal 
a céllal, hogy e vállalkozás legfontosabb téziseit és egyes tünetszerű kétértelműségeit szabatos kifejezéshez 
segítsék. Ehhez pedig nem haboznak a marxi elemzések tárgyát és gyakorlatát aprólékos elemzés alá 
venni, és ha kell, filozófiai átalakításukat javasolni. Ennyiben Marx ilyen episztemológiai értelmezése 
világossá tenni igyekszik azt is, hogy ez a filozófia mely pontokon válhat letéteményesévé annak, hogy 
mozgásba hozza – Michel Foucault egykori, Althussert értelmező kifejezésével élve – „a valós logikáját”. Az 
Olvasni A tőkét új és teljes magyar fordítása, melyhez Étienne Balibar külön utószót írt, egyszerre segíthet 
elmélyedni a marxi és az althusseri gondolkodásban. Ezen túlmenően új értelmezésekre, vitára és kritikára 
is ösztönözhet, vagyis olyan értelmezői munkára, amelyet minden klasszikus filozófiai mű megérdemel.
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Felbolydult világ. Írások a globalizációról      
BAYER JÓZSEF 
2021, B5, 344 oldal, 3900 Ft    

„A kötetbe foglalt írásaim a globalizációnak a társadalmi átalakulásra, a politikára és a kultúrára gyakorolt 
hatásait vizsgálják. Milyen kihívást tartogat a globalizáció a politikai intézményekkel szemben; hogyan 
befolyásolja a demokráciát, a nagytérségi integrációk – mint az Európai Unió – fejlődését; miként vetődik 
fel új összefüggésben a nemzetállami szuverenitás kérdése; hogyan változik a nemzetközi rendszer a 
napjainkban zajló geopolitikai átrendeződés nyomán? Nem kevésbé fontosak azok a tudati változások, 
amelyek az emberek társadalmi-politikai és kulturális önazonosságát (identitását) érintik a globalizáció 
hatására. Hogyan alakítja át a globális média és a digitális és kommunikációs forradalom a társadalom 
kulturális arculatát? 
Ilyen és hasonló kérdéseket feszegetnek a könyv egyes fejezetei. Az írások karaktere változatos, többségük 
kutatási és egyetemi projektekből kinőtt tanulmány, mások előadásokon alapuló, esszé jellegű okfejtések 
a globalizáció hatására akuttá váló olyan kérdésekről, mint például a nemzetközi migráció felerősödése. 
Mindezt politikaelméleti és módszertani kérdések feszegetése egészíti ki.  A kötet utolsó tanulmánya végül 
kitekintést nyújt a mesterséges intelligencia és a robotizálás fejlődése által felvetett izgalmas társadalmi 
problémákra, amelyek a közeljövő aktuális dilemmáit vetítik előre. 
A kötetet azzal a bizakodással bocsátom útjára, hogy a benne foglalt írások remélhetően segítik a 
globalizáció hatására felbolydult világban való tájékozódást, és olvasásuk az ilyen kérdések iránt érdeklődő 
olvasóknak és egyetemi hallgatóknak egyaránt hasznára válhat.”  (Bayer József)

A székely zászló a politikától a hétköznapokig          
PATAKFALVI-CZIRJÁK ÁGNES
TÁRSADALOMELMÉLETI MŰHELY
2021, B5, 276 oldal, 16 oldal színes képmelléklettel, 3400 Ft          

Egy közösség elképzelhetetlen saját szimbólumok nélkül. Ezek testesítik meg a kollektív identitást, 
és magától értetődően értékesnek és tiszteletre méltónak tartjuk őket. Még akkor is, ha sokszor szinte 
észrevétlenek, eredetük bizonytalan, történetük – vagy mindaz, amire emlékeztetnek – ellentmondásos. 
Ez a könyv a 2004-ben tervezett és eleve közösségi jelképnek szánt székely zászló történetén keresztül 
mutatja be, hogyan használjuk szimbólumainkat a nyilvános eseményeken és a hétköznapokban, illetve 
hogy milyen erőfeszítésekre van szükség az elfogadtatásukhoz. A szerző végigköveti a kék-arany színű, 
hagyományos székely jelképekkel díszített zászló létrejöttének körülményeit, a tervezését övező ideológiai 
megfontolásokat, majd elterjedésének különböző szakaszait, végül pedig a mindennapivá válását, vagyis azt 
a folyamatot, amely a székely zászlót a 2000-es években ismét felerősödő székelyföldi autonómiamozgalom 
egyik központi szimbólumává tette.
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A csepp. A félperifériás magyar társadalom osztályszerkezete       
ÉBER MÁRK ÁRON
TÁRSADALOMELMÉLETI MŰHELY
2020, második kiadás, B5, 284 oldal     

Hogyan képzeljük el a magyar társadalom osztályszerkezetét? Terhes babapiskótaként? Piramisként 
vagy körteként? Az összetett és elvont jelenségek megértését megkönnyíti, ha már ismert dolgokhoz 
hasonlítjuk. A metaforák egy határig mozgósítják a képzelőerőt. E könyv a félperifériás magyar társadalom 
osztályszerkezetét egy olyan csepphez hasonlítja, amely az elmúlt négy évtizedben mindinkább 
széthúzódott. Egyaránt nőtt a távolság a felül és az alul levők, az uralkodó és az alávetett helyzetűek, 
a tőkések és a munkások között. Vajon mi okozza az egyenlőtlenségek növekedését, az élethelyzetek 
eltávolodását, a társadalmi felemelkedés és lecsúszás esélyének alacsony szintjét? A kötet válaszai 
szerint egyfelől a globális kapitalizmus, a tőkés világrendszer dinamikája, másfelől a magyar államot 
elfoglaló osztályok és osztályfrakciók politikája. A magyar társadalom osztályszerkezete csepp a kapitalista 
világrendszer tengerében. Egyetlen apró alkotóelemként sűrítve foglalja magába az egész valamennyi 
feszítő ellentmondását. A könyv célja, hogy közelebb vigyen a változáshoz. A félperifériás magyar társadalom 
osztályszerkezetének feltérképezésével átalakításának ügyét kívánja előremozdítani. Azért akarja működését 
feltárni, hogy egyesült erővel, közösen változtathassuk meg.

(Disz) kontinuitások. A magyar szociológia 1960 és 2010 között           
SZABARI VERA szerk.
2020, B5, 328 oldal, 3900 Ft           

A kötet tudományágunk, a szociológia hazai alakulásának ötven évét tekinti át. Szerzői azt kívánják 
bemutatni, hogyan formálódott a magyar szociológia a Kádár-rendszer éveitől a rendszerváltást követő 
évtizedekig. Felvetik és elemzik tudományunk folytonosságának és változásainak, elméleti és módszertani 
irányainak kérdéseit. Tanulmányaikban foglalkoznak a hazai társadalomszerkezet és az elitek, az értékek 
és a szegénység, a család, az életmód, az előítéletek és más szociológiai témák kutatásának magyarországi 
történetével. Hazánkban eddig még nem jelent meg ilyen tárgyú, tematikailag ennyire gazdag munka. 
Ez is oka annak, hogy többnyire még kollégáink sem ismerik tudományunk magyarországi történetének 
legutóbbi szakaszát. Korábban nem vizsgálták még rendszeresen a magyar szociológia útját az 1960-as 
évek liberalizálódó rendszerétől a legutóbbi évtizedig. Ezt az ismerethiányt pótolhatja most a kötet. Szerzői a 
hazai szociológia középső nemzedékéhez tartozó, tapasztalt kutatók.  
(Somlai Péter)
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A megszólalás üres helye. Romológiáról és más dolgokról 
BECK ZOLTÁN 
2020, A5, 270 oldal, 3200 Ft      

Ha egyszerű kérdésekben akarom megfogalmazni, mi is ez a könyv, azt mondanám: három rövid kérdés. 
„Mi a romológia?”, „Mi a cigány, roma irodalom?”, „Van-e a képzőművészetnek etnikus tere?” Nem 
hiszem, hogy ezek a kérdések megválaszolhatók, inkább azt, hogy ezek mentén elsősorban morális és 
esztétikai megfontolások mutatkoznak meg, olyanok, amelyek a világunk dolgaihoz való viszonyunkat 
árnyalni, pontosítani vagy megkérdőjelezni tudják. Amikor úgy döntöttem, hogy a disszertációm alapjául 
szolgáló kéziratot újra előszedem, hogy kissé leporoljam, és könyvvé formáljam, abban bíztam, hogy az 
azóta a fejezetekhez, alfejezetekhez készült jegyzeteim beillesztésével, az azóta megjelent irodalmak 
beleolvasásával az írás nagyját elvégzem. Az újraolvasás ellenben azt eredményezte, amit ugyan mind 
tudunk, mégis meglepődünk, ha bekövetkezik. A szöveg számos helyen nem volt világos, sok esetben 
volt pontatlan, csacsogó vagy mindentudóan szűkszavú, egyébiránt nagyon is hasonló hozzám. De ami 
kifejezetten zavart: nem értettem vele mindenhol egyet. Az eltelt idő megtermelte ezt a távolságot köztem 
és köztem. Köztünk, és erre a távolságra, erre a kitöltetlen helyre tekintettem rá, erre az abban a pillanatban 
üres helyre. A papíron lévő szöveg még-ott-van szöveg, létezésének igazolása a betűk alatti üres helyre 
benyújtott igény. A rákerülő szöveg még-nincs-ott szöveg, amely nem is várja készen az oda kerülését, de 
már tudomása van a létezéséről, megszületése feltételeként. Ezt az üres helyet kezdtem megírni. Nem 
teleírni vagy feltölteni vagy áthidalni, nem: hanem ezt az üres helyet megragadni, megfogalmazni valahogy. 
Míg végül olyan könyv lett belőle, amely alig-alig hasonlatos ahhoz, amelyet írni kezdtem. Most betűk 
vannak a lapokon, szövegek, amelyek arra várnak, hogy szóba elegyedjenek, hogy megkérdőjelezzék őket, s 
hogy úgy járjanak, mint elődeik – hogy tehát rájuk írjanak. (Beck Zoltán)

A patrónusi-kliensi médiarendszer. Magyarország, 2010–2018            
BAJOMI-LÁZÁR PÉTER
2020, A5, 218 oldal, 2900 Ft            

A médiarendszerben végbemenő változások rendszerint a politikai rendszerben végbemenő változásokat 
követik és tükrözik. Így történt ez Magyarországon is, ahol a 2010-es országgyűlési választások során 
kétharmados mandátumtöbbséget szerző Fidesz–KDNP pártszövetség hatalomra kerülése után azonnal 
nekilátott a médialátkép gyökeres újrarajzolásának. A Reporters Without Borders nevű szervezet szerint 
a sajtószabadság terén Magyarország 2010-ben még a világrangsor 23. helyén állt, 2018-ra azonban a 
73. helyre csúszott vissza, azaz időközben ötven ország előzte meg. Ugyanebben az időszakban a Freedom 
House a magyar sajtót a „szabad” kategóriából a „részben szabad” kategóriába sorolta át. A kormánypártok 
a média jó részének gyarmatosításával és propagandacélokra való fordításával az évtized második felére 
ideológiai hegemóniát vívtak ki maguknak. A pártrendszerben kialakuló „centrális erőtér” immár a 
médiarendszerben is kialakult. Az ebben a kötetben összegyűjtött írások a média feletti informális politikai 
ellenőrzés kialakulását, az így létrejövő patrónusi-kliensi médiarendszer működését dokumentálják – 
különböző perspektívákból, az összehasonlító médiaelemzés (media systems theory) eszközeivel.



Társadalomtudomány / 4. 

Semmit rólunk nélkülünk. Tüntetések, politikai aktivizmus  
az Orbán-rezsim idején   
MIKECZ DÁNIEL 
2020, A5, 292 oldal, 3400 Ft       

A könyv azokat a változásokat tárja fel, amelyek a tüntetések és a politikai aktivizmus terén következtek be a 
2010 és 2020 közötti időszakban; ehhez a társadalmi mozgalmak kutatásának eszközét, a civil társadalom, 
valamint a politikai részvétel hazai és nemzetközi szakirodalmát és elméleti koncepcióit, továbbá empirikus 
adatokat hív segítségül. A könyv első részében a civil és a direkt politikai cselekvés közötti strukturális 
feszültséget elemzi, a második részben pedig a politikai aktivizmus különböző hazai típusait mutatja be 
részletesen többek között kérdőíves tüntetéskutatás, közvélemény-kutatás és tartalomelemzés segítségével. 
A tárgyalt időszakban a baloldali és liberális pártok térvesztésével párhuzamosan kaptak egyre nagyobb 
jelentőséget a nyilvánosságban és a politikai akaratképzésben az alulról jövő kezdeményezések, társadalmi 
és politikai mozgalmak, valamint a nem kormányzati szervezetek. A kormányzó jobboldalon ugyanakkor a 
választói mozgósítás nem korlátozódott a választási kampányokra: a Fidesz az ún. mozgalmi kormányzást 
olyan eszközök segítségével valósította meg, mint a nemzeti konzultáció és a Békemenet.

Szakértő politikai előrejelzés. Mennyire helyes? Hogyan mérhetjük?             
PHILIP E. TETLOCK, fordította Felcsuti Péter 
2020, A5, 218 oldal, 2900 Ft            

A könyv Tetlock két évtizedes, szakértői előrejelzéssel foglalkozó kutatásának eredménye. A kutatásba 
284 embert vont be, akik foglalkozásuk szerint “politikai és gazdasági folyamatokkal kapcsolatban” adtak 
tanácsot vagy magyarázták azokat. Tetlock arra kérte ezeket az embereket, hogy jelezzék előre, különböző 
események megtörténnek-e vagy sem, úgy választva ki a – földrajzi és tartalmi – témákat, hogy nem 
mindegyik esett bele az illető szakterületébe. Azon felül, hogy előrejelzéseket kért, Tetlock arra vonatkozóan 
is tett fel kérdéseket, hogy milyen módon alakítják ki az előrejelzők jóslataikat, hogyan dolgozzák fel 
előrejelzéseik sikertelenségét, hogyan reagálnak egy állításukkal ellentétes információra, és hogyan mérik 
fel a valószínűségét mások elméletei és előrejelzései pontosságának. A gondolkodókat Isaiah Berlin nyomán 
rókák és sünök kategóriájára osztja; Tetlock szerint a rókák – olyan gondolkodók, aki sok mindent ismernek 
és tudnak, egy sor változatos (gondolati) hagyományból merítenek, és jobban rögtönöznek gyorsan 
változó körülmények közepette –, sikeresebben jelzik előre a jövőt, mint a sünök, akik egy dolgot ismernek 
alaposan, elkötelezettek egyfajta hagyomány irányában, és már meglévő megoldásokat keresnek az új 
és még definiálatlan problémákra. Felhívja továbbá a figyelmet egy különös, fordított irányú kapcsolatra 
a jó ítélőképesség legmegbízhatóbb tudományos mutatói és azon tulajdonságok között, amelyeket a 
média a legtöbbre értékel egy tudósban – a céltudatos elszántságot, amely az ideológiai harcban való 
győzedelmeskedéshez szükséges.
A könyv közérthető stílusban íródott, a módszertan pedig kifogástalan – a kötet nagy űrt tölt be a szakértői 
vélemények értékelése irodalmában. Számtalan tudományterületen lesz használatos, de még vállalatoknál 
is, amelyek a szakértői döntéshozatal megítélésének mércéit kutatják. A könyv a második angol nyelvű 
kiadáshoz írt új előszóval jelenik meg, amelyben Tetlock a legújabb kutatási eredényekről számol be a 
szakértői vélemények értékelése terén: mi is kell a helyes döntéshez a jövőbeli események megjóslása 
során, és mi az, amiért a szakértők gyakran tévednek előrejelzéseikben.
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Vírusba oltott politika. Világjárvány és politikatudomány   
BÖCSKEI BALÁZS–SZABÓ ANDREA szerk.
A kötet a TK Politikatudományi Intézet és a Napvilág Kiadó közös kiadása.
2020, B5, 204 oldal, 2800 Ft        

A COVID-19 járvány nemcsak egészségügyi probléma, hanem egy, a politika számára külső hatások által 
gerjesztett válságjelenség is. A hidegháború óta nem volt egyetlen esemény sem, mely ekkora hatást 
gyakorolt volna a politikai aktorokra. Ezért ezzel a helyzettel a politikatudománynak is feladata van: a 
tanulmánykötet a járványnak a politikai térre és cselekvőkre vonatkozó hatásait járja körül. Hogyan hat a 
járvány a – szűkebb és tágabb értelemben vett – politikai folyamatokra itthon és máshol? A vírus elleni harc, 
miként egy háború, „egységbe kovácsolja-e a nemzetet”, és a belpolitika egyfajta felfüggesztésével jár-e? 
Megnő-e a kormány támogatottsága a „rally-around-the-flag” hatás következtében? Vagy ez legfeljebb 
átmeneti hatás, és a politikai folyamatok visszatérnek majd az ismert kerékvágásba?
A negatív gazdasági hatások, az egészségügyi kormányzat és az ellátórendszer defektusai miatt 
meggyengül-e a kormány, és mindezek jelenthetik-e Orbán Viktor évtizedes kormányzásának végét? Vagy 
még ezt a helyzetet is képes rezsimkomfort módon kezelni a miniszterelnök? Hogyan kommunikál a vírusról 
a kormány, és hogyan az ellenzék? Mi a sajtó szerepe a járvány keltette hírek és rémhírek világában? A 
populisták vagy a liberális demokrácia országai kezelik-e hatékonyabban a válságot? A járvány generálta 
válsághelyzet miként hat az intézményekre, generációkra és a politikai aktivitásra? Tizenkét tanulmány, 
melyek mindegyike más-más oldalról válaszol ezekre, és a jelenünkből következő további kérdésekre.

Egy demokrácia halála. Az autoriter kapitalizmus és a felhalmozó állam 
felemelkedése Magyarországon              
SCHEIRING GÁBOR
TÁRSADALOMELMÉLETI MŰHELY  
2019, B5, 342 oldal, 2400 Ft  – E-könyvben is kapható!             

A demokrácia világszerte válságban van. 30 évvel a rendszerváltás után a méltányos politikai verseny 
feltételei drámaian beszűkültek Magyarországon is. Hogyan jutottunk ide? Vannak, akik szerint a 
jobbágymentalitás, a turáni átok vagy a gonosz és ostoba politikusok tehetnek mindenről. A létező 
magyarázatokat vitatva, illetve kiegészítve e könyv – a ’80-as évektől 2018-ig terjedő időszakot elemezve – 
annak bemutatására vállalkozik, hogy a magyar autoriter fordulat egy lehetséges politikai válasz a 
globalizáció feszültségeire, illeszkedve a hibrid államkapitalizmusok nemzetközi világába.
Szociális fejlesztő állam hiányában a külső világgazdasági integráció belső dezintegrációhoz vezetett. 
E válságot kihasználva a Fidesz a nemzeti és transznacionális tőkével szövetkezve egy új rendszert 
épített, amely az autoriter politikákat a tőkefelhalmozás szélsőséges eszközeivel ötvözi. Ezt a fordulatot 
a munkásosztálynak a politikai baloldalból való gyökeres kiábrándulása tette lehetővé. Az új rezsim 
ugyanakkor a vagyon és a jövedelem soha nem látott újraelosztását hajtja végre, lentről felfelé, a nemzeti 
burzsoázia javára, konzerválva Magyarország alulfejlettségét.
A kötet háromévnyi robusztus empirikus kutatómunkára alapozva, kiterjedt ismeretanyagot megmozgatva 
épít fel egy innovatív elméleti narratívát, elemzi az autoriter fordulat társadalmi főszereplőinek strukturális 
mozgásait és koalícióit, valamint bevezeti a felhalmozó állam fogalmát; Magyarország példáját felhasználva 
a társadalomelmélet és a politikai gazdaságtan alapvető kérdéseit feszegeti.
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Engedetlenség és demokrácia. Kilenc téveszme a törvényről és rendről   
HOWARD ZINN
Fordította Piróth Attila
2019, e-könyv, ingyenesen letölthető honlapunkról!         

„…az állampolgároknak joguk van megtagadni az igazságtalan törvényeknek való engedelmességet, és 
kötelességük megtagadni a veszélyes törvényeknek való engedelmességet…” A hatvanas évek polgárjogi 
mozgalmának csúcsán, a vietnámi háború elleni tiltakozások erősödésének idején megjelent könyvében 
Howard Zinn történész a polgári engedetlenség konzervatív, megszorító értelmezésének átfogó kritikáját 
adja. Elemzésében kilenc, széles körben elfogadott elképzelést cáfol meg, és a polgári engedetlenség bátor 
használatára buzdít. Az indokolatlan törvénytiszteletről, a közvetlen cselekvésről és az erőszakmentességről 
megfogalmazott gondolatai 50 év távlatából is útmutatással szolgálnak a törvényesség és az igazságosság 
között tátongó rés szűkítéséhez.

Hibrid rezsimek. A politikatudomány X-aktái               
BÖCSKEI BALÁZS–SZABÓ ANDREA szerk. 
A TK PTI és a Napvilág Kiadó közös kiadása.
2019, B5, 180 oldal, 2400 Ft              

Az X-akták két FBI-ügynöke (Dana Katherine Scully és Fox William Mulder) olyan esetekben próbálnak 
megoldásokkal szolgálni, amelyek sokadik hallásra is megmagyarázhatatlannak tűnnek. E kötet szerzői 
annyiban mindenképpen kapcsolódnak a két FBI-ügynökhöz, hogy a hibrid rezsimek leírása sem lehetséges 
egyféle politikatudományi iskolából és szemszögből kiindulva. Amellett, hogy a kötet tanulmányai nem 
tartják az olvasót bizonytalanságban, azt semmiképpen sem ígérhetik, hogy általuk politikai rezsimvitákat 
fognak végérvényesen eldönteni. Amit ugyanis ugyanazon ügy kapcsán Mulder biztosnak vél, azt Scully 
vitatja. Vitájuk tulajdonképpen igazságkoncepciók vitája, azaz a politizáláshoz nagyon hasonló módon 
viselkednek. A tudomány elvárásának megfelelően e kötet szerzői nem politizálnak, nem foglalnak 
határozottan állást, viszont annyiban rokonok a két ügynökkel, hogy tárgyuk – a hibrid rezsim – egy 
mozgásban lévő „tárgy”. Mintha az igazság – már amennyiben arról tudományos értelemben beszélhetünk 
–, ha nem is odaát, de mindig máshol lenne. Mit is jelent a hibrid rezsim fogalma? Mi a rendszer és a rezsim 
különbsége? Mitől sikeresek a hibrid rezsimek? Milyen hasonló és eltérő vonásai vannak a nemzetközi 
hibrid rezsimeknek? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merültek fel, amelyeket jelen tanulmánykötetben 
vizsgálunk meg. Szerzőink különböző nézőpontokból ismertetik meg a hibrid rezsimek politikatudományi 
valóságait.
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Kivételes állapotban. A modern politikai rendszerek biopolitikája    
ANTAL ATTILA 
2019, A5, 172 oldal, 2400 Ft        

Joggal számíthattunk-e arra, hogy a Harmadik Birodalom, a holokauszt és a Gulág mindent és mindenkit 
megrengető szörnyűségei után elérkezünk oda, hogy napjainkra ismét a jogrendről leváló büntetés-
végrehajtási intézmények jönnek létre? Sejthettük-e, hogy mára a munka világát meghatározó szabályok 
nem a munkások érdekeit védik, hanem a végletekig kizsákmányolnak? Készülhettünk-e arra, hogy 
a határainkra érkező menekülteket és bevándorlókat nem tekintjük embernek Gondolhattuk-e, hogy 
mindezzel párhuzamosan 2019-re egy másik típusú kivételes állapot, a klímaválsághelyzet bevezetéséért 
viszont egyenesen tüntetések szerveződnek szerte a világon? Beléptünk a kivételes állapot korszakába. 
A jogállam felfüggesztése korántsem pusztán autoriter populista rendszerekben fordulhat elő, a biopolitika 
és azon belül a kivételes állapot politikája nem a demokrácia/totalitarizmus mentén alakul, hanem a 
hatalom sajátossága – elsősorban a modern hatalomé. A közeljövőben ezért korántsem hagyhatjuk 
magunk mögött a kivételes állapotról és legkülönfélébb megnyilvánulásairól szóló diskurzust, hiszen nincs 
hová visszatérni a kivételes állapotok felfüggesztésével: a „régi világ” – amelyet nevezhetünk liberális 
demokráciának, jóléti kapitalizmusnak, posztvilágháborús világrendnek – véget ért; a klíma- és ökológiai 
válság kellős közepén sokkal inkább azzal kellene foglalkozni, hogy újraértékeljük viszonyunkat  
a kivételes állapothoz.

A kutatás felszabadító ereje. A részvételi akciókutatás elmélete  
és gyakorlata               
DÓSA MARIANN–UDVARHELYI ÉVA TESSZA szerk. 
2019, 2000 Ft – E-könyvben is kapható!               

Mi az a részvételi akciókutatás? Miben tér el a hagyományos egyetemi kutatásoktól? Lehetséges-e lebontani 
a kutató és kutatott közötti hierarchiát, és ha igen, mennyire és hogyan? Hogyan függ össze a kutatás és az 
aktivizmus? Mit jelent a gyakorlatban, hogy a tudás hatalom? Hogyan válhatnak olyan emberek kutatóvá, 
akik sosem jártak egyetemre? A Közélet Iskolája legújabb kötete ezekre a kérdésekre keresi a választ elméleti 
írások és esettanulmányok segítségével, Magyarországról és külföldről. A könyv egyszerre szól aktivistáknak, 
érdekvédőknek, közösségszervezőknek, közösségfejlesztőknek, civil szervezetek munkatársainak, kutatóknak 
és mindazoknak, akik meg akarják változtatni a társadalmat, amiben élünk. A szövegek megértését az 
idegen szavakat és tudományos szakkifejezéseket tartalmazó szószedet segíti, amelyet a könyv elején talál 
az olvasó. (Fordították: Alexandrov Anna, Dobrás Zsófia, Buda Borbála, Csarnó Ella, Fülöp Nóra, Gosztonyi 
Ákos, Hollós Levente, Károlyi Júlia, Kremmer Sári, Lang László, Szabó Gábor, Török Ágnes)
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Paradigmák fogságában. Elitek és ideológiák a magyar pénzügyi 
kapitalizmusban    
SEBŐK MIKLÓS
TÁRSADALOMELMÉLETI MŰHELY
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont és a Napvilág Kiadó közös kiadása.
2019, A5, 316 oldal, 2400 Ft – E-könyvben is kapható!         

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont és a Napvilág Kiadó közös kiadása.
A kötet egy átfogó politikai gazdaságtani elemzést nyújt a rendszerváltás utáni magyar pénzügyi 
kapitalizmusról. Legfontosabb gondolata szerint a magyar társadalmi-gazdasági átalakulás paradigmák 
fogságában zajlott le: két egymással szemben álló elitcsoport, ideológiai tábor és politikai irányzat 
vetélkedése határozta meg a legfontosabb döntéseket. A pénzügyi szabályozás és a bankrendszer 
tulajdonosi szerkezetének főbb irányait a rendszerváltás utáni első húsz évben alapvetően a modernizációs 
konszenzusként leírható paradigma határozta meg. Ennek támogatói között megtalálhatók voltak 
piaci fundamentalisták (akiket gyakran neoliberálisnak is hívtak), és olyan mérsékelt, a szociális 
piacgazdaságban hívő modernizátorok, mint Horn Gyula egykori miniszterelnök. Ezen időszakban e két 
elitcsoport és ideológia koalíciója adott irányt a bankprivatizációnak vagy a pénzügyi szektor adóztatásának. 
A modernizációs konszenzus politikai támogatásának csökkenésével, valamint a 2000-es évek végi 
nemzetközi pénzügyi válsággal ugyanakkor egy új domináns paradigma emelkedett fel: a pénzügyi 
nacionalizmus. A könyv bemutatja, hogyan alakult ki a magyar pénzügyi kapitalizmus e két paradigma 
vetélkedéseként, elsősorban elit- és értelmiségi csoportoknak kedvezve – miközben a magyar állampolgárok 
érdekei háttérbe szorultak.

Szekértáborharc. Eredmények a politikai megosztottság okairól  
és következményeiről                
PATKÓS VERONIKA  
2019, B5, 144 oldal, 2400 Ft               

A magyar politikára vonatkozó megállapítások egyik nagy közhelye, hogy pártos értelemben erősen 
megosztott ország vagyunk. Egybehangzó vélemény, hogy Magyarországon túlságosan mélyen megosztott 
a társadalom gondolkodása a politikai oldalak mentén, és hogy a megosztottság a szűken vett politikai 
kérdéseken kívül az élet számos más területére is kihat. Mennyire polarizált pártos értelemben a magyar 
politikai kultúra a többi európai országhoz képest, van-e európai vonatkozásban bármi különleges e 
téren a magyar választók politikai viszonyulásaiban? A kérdés demokráciaelméleti tétje is jelentős. Nem 
világos ugyanis, hogy jó-e valamire a megosztottság, azaz milyen hatása van a demokratikus működés 
különböző vetületeire nézve. A kutatás mindezek mellett erős módszertani fókusszal is bír. A könyvben 
bemutatott új mérési megközelítés ezzel az irodalom egy komoly módszertani hiányosságára kínál 
megoldást, nevezetesen arra, hogy a pártosság fogalmának egy nagyon lényeges olyan elemét jeleníti 
meg a mérési módszerben, nevezetesen a pártos elfogultságot, ami az eddigi mérőszámokból hiányzott. 
Így a könyv módszertani célja egy új, a leggyakrabban használt definíciókhoz jobban illeszkedő, a 
pártosság véleményalkotásra gyakorolt hatását a korábbi mérési módoknál jobban tükröző, nemzetközi 
összehasonlítás céljára használható mérőszám kidolgozása.



Jog 

Kultúra, esszé   

Tíz védőbeszéd. Ügyvédportrék, peres ügyek     
SZEGVÁRI KATALIN  (A kötetben szereplő portrékat Gordon Eszter készítette.)
2019, B5, 248 oldal, 3900 Ft          

Sokan hiszik, hogy ezek az elegáns hölgyek és urak az élet császárai. Ám ha elolvassák élettörténeteiket, 
nagyon meg fognak lepődni. Megannyi tragédia, drámai helyzet, megpróbáltatás a múltban és sok 
álmatlan éjszaka a jelenben. Bár az ügyvédek igyekeznek érzelmileg távol tartani magukat a peres ügyek 
szereplőitől, ez nem mindig sikerül. A könyv szereplői nem celebek. Nem roadshow-znak a médiában. Akkor 
szólalnak meg, ha elengedhetetlen a nyilatkoztuk. Ha megnyilvánulnak, annak súlya van. A könyv szerzője 
nagyon meglepődött, amikor kiderült, nemcsak az általuk képviselt ügyek, hanem ők maguk is izgalmasak, 
érdekesek. Az pedig külön öröm az interjúk készítőjének és az olvasónak, hogy az ügyvédek hajlandók voltak 
közérthetően beszélni szakmájuk rejtelmeiről. A könyv szereplői: Ábrahám László, Bánáti János, Bárándy 
Péter, Bárándy Zsuzsa, Fekete Tamás, Groó Judit, Hegedűs László, Nehéz-Posony Márton, Papp Gábor, 
Zamecsnik Péter. 

Imre. Egy emlékirat                
EDWARD PRIME-STEVENSON
Fordította Bojti Zsolt
2021, A5, 318 oldal, 3600 Ft                

Az 1900-as évek Budapestjére invitálja olvasóját ez a regény, mely 1906-ban íródott, de sokáig csak igen 
szűk körben volt hozzáférhető, csak angolul és később németül. Az elbeszélő, egy Oswald nevű angol  
(ez vélhetőleg magát a szerzőt takarja), megismerkedik egy Imre nevű fiatal katonatiszttel, és az első 
pillanattól valami különös harmónia köti össze őket. Mindketten magányosak, és mindketten egy súlyos 
titkot hordoznak: a férfiak iránti vonzalmukat. Nem mernek megnyílni egymás előtt, félnek az elutasítástól – 
míg végül mindketten rájönnek: ez bizony szerelem, ezen nincs mit titkolni. De vajon nem nőies dolog-e 
egy férfibe beleszeretni? Nem beteges dolog-e az ilyesmi? – merül föl mindkettőjükben a kínzó kétség.  
És mint minden szerelem, Oswald és Imre kapcsolata is számos csalódáson, örömön, keserűségen át jut el 
a végkifejletig. Közben Prime-Stevenson bemutatja a századfordulós Magyarországot (úgy tűnik, valóban 
járt itt, tudott magyarul is!), meg az akkoriban egyre népszerűbb pszichológiai gondolkodást, adottság és 
választás izgalmas sorskérdéseit. (Nádasdy Ádám) 
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Régen minden jobb volt. Korunk filmjei, zenéi, tévéműsorai     
BALÁZSY ISTVÁN, BEZSENYI TAMÁS, CSUNDERLIK PÉTER, DÉKÁNY LÁSZLÓ, LASKA PÁL 
2021, A5, 272 oldal, 2900 Ft         

Annyi hajlakkot fújtak ki az 1980-as években, amennyi kilyukaszthatta az ózonpajzsot, de a kulturális 
környezetszennyezés sem volt kisebb. Ma mégis aranykorként gondolhatunk rá, hiszen a röhejes 
metálzenekarokat a fekete halálként végigsöprő eurodance követte az 1990-es években, majd mátrixos 
bőrkabátok váltották fel a bikiniket a 2000-es évtizedben, a 2010-es évek DJ-diktatúrájában pedig csoda, 
hogy nem lett szamizdat kiadvány a Rolling Stone magazin. Ha Nietzsche élne, a rockzenéről is kiállítaná a 
halotti bizonyítványt, a zene nélküli Music Television és a Marvel-filmeket sorozatgyártó Hollywood mellett. 
Valahol utat vesztettünk, hogy hol, azt nyomozza a Tilos Rádió Régen minden jobb volt című műsorának 
BRAVO-ösztöndíjas fiúbandája. Visszatérő hőseikkel egy egész univerzumot építenek, akár George 
Lucas, kritikáik pedig Lukács Györgyöt idézik, miközben a zene-, film- és televíziótörténet emblematikus 
produkcióit, legjobb és legrosszabb alkotásait listázzák olasz minőségben, a Miami Vice-tól a Közjátékig, a 
Varjúdombi meséktől a G. I. Joe-ig, Sabrinától Nicky Minajig és David Hasselhofftól Alekoszig. Traumatikus 
pillanatok, amelyektől máig rémálmaink vannak, akcióhősök, akiknek a mozdulatait utánoztuk, és 
jelenetek, amelyek hatására a kocsmai nézeteltérések rendezésének első számú eszközévé vált a nuncsaku. 
Kultúrtörténeti kalauz és generációs kiáltvány egy kötetben, leöntve jó sok ketchuppal.

± 30 év. Esszék a közelmúltról és a közeljövőről                
FÖLDES GYÖRGY szerk. 
2019, A5, 252 oldal, 3500 Ft                

Harminc év telt el a rendszerváltás óta. A világ alaposan átrendeződött, az akkori társadalmi problémák egy 
része azonban ma is megoldatlan, másik részük eltűnt és újak kerültek a helyükre. A múlt leértékelődött. A 
jövő bizonytalan. Hipergyors technikai forradalmak és ezekkel egyidejűleg katasztrófafenyegetések követik 
egymást. Könyvünkben különböző beállítottságú, szakmájú alkotó értelmiségiek, tudósok, írók, hitek vallói 
és hirdetői válaszolnak a feltett kérdésekre a legjobb belátásuk szerint. A cél nem a tudományos arzenál 
felmutatása, hanem az erkölcsi felelősség felébresztése, mozgósítása, az, hogy hozzáférhetővé tegyük a 
nagyközönség számára szerzőink világlátását. A kötet szerzői: Beer Miklós, Bod Péter Ákos, Donáth László, 
Ferge Zsuzsa, Földes György, Gyurgyák János, L. Ritók Nóra, Markó Béla, Nádas Péter, Romsics Ignác, Spiró 
György, Térey János.



Előkészületben:

2021. harmadik-negyedik negyedév 

Antal Attila: A Kádár-rendszer és a neoliberalizmus

Antal Attila–Földes György (szerk.): Kihívások, 2020–21

Feitl István: Politikasakk. Rákosi és Kádár játszmái 

Földes György: A magyar nemzet, 1945–1989 

Gerőcs Tamás: Függőség és felzárkózás. Magyarország világgazdasági integrációja globális 
történeti perspektívában. HELYZET könyvek 

Gisèle Halimi–Annick Cojean: Szilaj szabadság 

Stephanie Kelton: A deficit mítosza. Modern monetáris elmélet és a népgazdaság születése 

Paksa Rudolf: Kérdések és válaszok a II. világháborúról

Takács Róbert: Kulturális transzferek 

Takács Róbert: Hollywood a vasfüggöny mögött 

2022. első-második negyedév 

Bela Bodo: A fehérterror. Zsidóellenes és politikai erőszak Magyarországon, 1919–1921

Dunai Andrea: Lovak sorsa. Az 1944/45-ben Magyarországról kitelepített lovak nyomában 

Naomi Klein: Hogyan változtassunk meg mindent? Fiatalok kalauza: hogyan védjük meg  
a bolygót és egymást 

Krémer Balázs: A „valakik” társadalma. A szociológia újragondolt vázlata a válság után 

Nagy Péter: Munkás-történetek. Magyarország iparosodása a 19. század közepétől  
az államosításig. A munkásság kialakulása, számbeli változásai és iparági összetétele 

Zalai Katalin: Idegenbe szakadt hazánk lányai. Magyar nők a Szovjetunióban  
a két világháború között 



www.napvilagkiado.eu 
https://www.facebook.com/Napvilag.Kiado

1114 Budapest, Villányi út 11–13. 
Tel.: +361-381-8141, +361-381-8152

kiado@napvilagkiado.hu 
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