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A tanulmánykötet egy izgalmas idõszak történéseit dolgozza fel,
amelyrõl részben még letisztulatlan személyes élményeink, ta-
pasztalataink vannak. A korszak megnevezésére is kísérletet
tesznek a szerzõk, de a kötet igazi célja a kilencvenes évek és az
ezredforduló idõszakára egy olyan modell felállítása, amely ké-
pes áthidalni az elõzõ korszak közelségébõl, az adathiányból fa-
kadó problémákat, mégpedig úgy, hogy érintettségünk ellenére
is kellõen objektív választ adhassunk a mû egyik alapkérdésé-
re: mi következik a rendszerváltás ellentmondásos tizenöt éve,
a posztszocializmus után? 

A kötetben szereplõ tanulmányok egyszerre segítenek szem-
besülni a korszak veszteséglistájával, és keresik az utat a to-
vábblépéshez, felkutatva azokat a lehetséges szereplõket, akik
kellõ erõvel és mozgástérrel rendelkeznek a jövõépítéshez. Te-
szik ezt úgy, hogy az adatok és számok mögött ráismerünk saját
tapasztalatainkra. Segítenek összerakni azt a mozaikot, amely-
nek darabjait ugyan birtokoljuk, de az összeillesztést megnehe-
zíti, hogy túl közelrõl nézzük a mintát. A kötet idõbeli kiterjedé-
se és tematikus gazdagsága lehetõvé teszi azt is, hogy az ország
európai uniós integrációjával kapcsolatos egyes alapkérdéseket
(ilyen például a vidékfejlesztés korántsem egyszerû probléma-
köre) ne a frázisok szintjén gondolhassuk át.
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A tanulmányok által feldolgozott témákat a következõ kérdés-
re fûzhetjük fel: Milyen hatást gyakorolnak ebben a turbulens
idõszakban a politikai, gazdaságpolitikai döntések egyes cso-
portok, szervezetek, térségek életére? Kiemelendõ erénye a kö-
tetnek, hogy a kérdés megválaszolása során a szerzõk képesek
együtt kezelni a politikai döntéshozók felelõsségének kérdését a
döntések társadalmi csoportokra gyakorolt tényleges hatásai-
nak elemzésével. Teszik ezt több helyütt megindító szociális ér-
zékenységgel.

Olyan politikai gazdaságtani elemzéseket olvashatunk, ame-
lyek képesek együtt vizsgálni a mikroszinten jelentkezõ szerve-
zeti folyamatokat, azok hatásait a folyamatok szereplõire, illet-
ve a folyamatokra hatást gyakorló politikai döntéshozói szint
stratégiaválasztásának következményeit.

A többnyire empirikus kutatásokkal is alátámasztott elemzé-
sek közelebb visznek bennünket az elmúlt tíz év mezõgazdasá-
gi, ipari szervezeteiben lezajlott történésekhez, de ugyanígy
mûködésében ismerkedhetünk meg – egy kistérség példáján –
az elszegényedés súlyos hatásaival, avagy az önkormányzatiság
keretei között a helyi gazdasági elit politikai mozgásterével. 

A változásokra vonatkozó adatok, folyamatok és jelenségek
elemzésével a szerzõk kísérletet tesznek a korszak gazdaságpo-
litikai és társadalmi jellegû értelmezési problémáinak megvála-
szolására. Szembesülnek azzal az alapvetõ kérdéssel, hogy az
elemzéshez hiányzik a megelõzõ korszak hiteles „dokumentáci-
ója”. A kötet szerkesztõje joggal állapítja meg, hogy a szocializ-
mus elemzései is hiányosnak tekinthetõk a gazdaságpolitikai,
foglalkoztatáspolitikai folyamatok szempontjából. Az összeha-
sonlítási alap hiánya mellett komoly gondot okoznak a fogalmi
bizonytalanságok, amelyek már a korszak elnevezése, tagolása
szintjén is jelentkeznek.

Politikai gazdaságtani elemzéshez méltóan a kötet összeállítói
elemzéseik középpontjába a tõkéhez való hozzájutás lehetõsé-
geit, a tõke feletti ellenõrzés megszerzésének módját állítják.
Izgalmas kérdés, hogy a privatizációval kapcsolatos politikai
döntések hogyan befolyásolták a gazdasági elit kialakulását, és
ezzel párhuzamosan a foglakoztatásban bekövetkezõ változások
akár egy gazdasági szervezeten belül, akár társadalmi méretek-
ben hogyan változtatták meg a foglalkoztatottak, a munkaválla-
ló korúak életviszonyait. 

A szerkesztõk egyetértenek azzal a nézettel, hogy a kilencve-
nes évek elsõ fele, amely idõszak a szocialista rendszer lebontá-
sát, illetve a politikai és gazdasági tõke újraelosztását célozta,
egy viszonylag jól elhatárolható korszak, amelynek posztszocia-
lizmusként történõ aposztrofálása általánosan elfogadottnak te-
kinthetõ. Amíg azonban a politikai rendszer lebontása és a de-
mokratikus berendezkedés kialakítása a 80-as évek végén és a
90-es évek elején lezajlott, addig a gazdasági változások egy je-
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lentõs része a nyolcvanas évek közepétõl indult – gondoljunk
csak a társasági törvény 1988-as kihirdetésére. Egyetértünk
azonban azzal, hogy ugyanilyen fontosak az 1992-tõl 1997-ig
zajló redisztribúciós folyamatok. Éppen ez az idõszak teszi lehe-
tõvé vállalati környezetben, a gazdasági szervezetek szintjén a
tõke tulajdonosainak, „felügyelõinek” milyensége szempontjá-
ból történõ elemzések elvégzését. Nem egyértelmû azonban – a
tanulmánykötet tatalmi felépítése, illetve az egyes tanulmányok
szintjén sem –, hogy mennyiben teremthetõ meg a mikro-
ökonómiai és szervezeti szintû elemzések és a makroökonómiai
elemzések közötti párhuzam. Amíg a kötet sokrétûsége lehetõ-
vé teszi az ilyen irányú gondolkodás megindítását, nem törek-
szik arra, hogy egységes szerkezetbe foglalja a vizsgálódások
tapasztalatait. 

A kötet szerkesztõje „A posztszocializmus vége” címmel rész-
letes elõszót írt, amelyben a tanulmányok fõbb tartalmi megál-
lapításait foglalta össze egy olyan elemzésben, amely a korszak
fõbb jellemzõit vetíti elénk. A szerzõ által az elõszóban megha-
tározott tartalmi súlypontok közül néhányat felhasználunk a ta-
nulmánykötet belsõ szerkezetének bemutatására. Az alábbiak-
ban röviden kitérünk a társadalmi struktúra változásaira, a kü-
lönbözõ elitcsoportok és a politikai elit egymáshoz való viszo-
nyára, illetve a politikai elit befolyásolására egyedül képes gaz-
dasági elit és a politikai elit viszonyára. 

A gazdaságpolitikai beavatkozások következményeinek társa-
dalmi kihatásaira vonatkozó legárulkodóbb adatok a foglakozta-
tási helyzetet bemutató adatok és azok változásai. Az elmúlt
években a híradások szintjén folyamatosan azt hallottuk, hogy a
munkanélküliségi ráta csökkenése kedvezõ gazdasági folyama-
tokra utal. Ezzel szemben azonban – különösen a kilencvenes
évek elsõ felében – a szocialista nagyvállalatok leépülésével és
privatizációjával, a mezõgazdaság szerkezeti átalakításával
megnövekedett az inaktívak száma. Õk ugyan nem rontják a
munkaügyi statisztikákat, de különösen a többszörösen hátrá-
nyos helyzetû mikrorégiókban tapasztalható jelenlétük, és ta-
nulmányozható egzisztenciális, mentális és egészségügyi álla-
potuk leromlása. A foglakoztatási helyzet okozta kiszolgáltatott-
ságból az egyik kitörési lehetõség a vállalkozóvá válás volt.
Ezek a kísérletek is az esetek többségében kudarccal végzõd-
tek. 

A mezõgazdaság drasztikus átalakításával, amely a mezõgaz-
daságban foglalkoztatottak számát alig valamivel több, mint
egynegyedére csökkentette, kialakult a családi gazdaságok egy
túlélésre képes csoportja, és nyilvánvalóvá vált, hogy a mezõ-
gazdasági szövetkezetek mellett a kisgazdaságok is szerepet
kapnak. Ezzel együtt azonban elkerülhetetlen egy, a mezõgaz-
daság fejlesztésén túlmutató vidékfejlesztési stratégia, a fogla-
koztatási helyzet stabilizálása és az elszegényedési folyamatok
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megállapítása érdekében. Ez az idõszak a középrétegeket sem
hagyta érintetlenül. A középrétegek jövedelmének csökkenése
is állandó volt. A privatizáció hasznából a középrétegek széles
csoportjai sem részesültek. A vagyon újraelosztásában kis elit-
csoportok kerültek kedvezõ helyzetbe. A kötet egyik alapkérdé-
se, hogy van-e a politikai elitek kontrolljára képes társadalmi
csoport, intézmény. Kovách Imre a következõképpen határozza
meg a politikai elitet (14. oldal): 

Nem rendelkezik a kommunista korszak vezetõinek hatalmá-
val, azonban jogi eszközökkel gyakorlatilag kizárta a nagyobb
parlamenti cserék lehetõségeit.

Párttagság, párthovatartozás szerint majdnem végletekbe
menõ harcot vív a politikai hatalomért, de mint politikai osztály
a magyar társadalom egynemû képzõdménye, minõsége.

Politizálásának legfontosabb motiválója a pártállam lebontá-
sát követõen szükségszerûen a gazdasági, politikai, kulturális és
szimbolikus privatizációban való részvétel, vagy azok irányítá-
sából és az új redisztribúció kontrolljából eredõ hatalmi része-
sedés.

A szerzõ szerint a politikai elit kontrolljára a következõ társa-
dalmi csoportok, intézmények lehetnének képesek:

Civil társadalom és szervezetei, amely intézményesülését te-
kintve dinamikus fejlõdési pályára állt, de alulfinanszírozottsá-
gának és gyenge társadalmi beágyazottságának köszönhetõen a
politikai elit befolyása alá sodródott.

A nyilvánosság intézményei, amelyek viszont erõteljes piaci
és profitkényszer alatt állnak, és többnyire emellett jól körülha-
tárolható politikai csoportok ellenõrzik õket.

Rivális társadalmi csoportok vagy intézmények. Ebbõl a
szempontból a kötet két tanulmánya is vizsgálja a szakszerveze-
tek, más munkavállalói érdekképviseletek befolyásoló képessé-
gét. A szakszervezetek, munkástanácsok a politikai elitek kont-
rolljára nem képesek, és a munkaadói oldal (amely jelentõs
részben átfedést mutat a gazdasági elittel) ellenõrzésére és be-
folyásolására is csak korlátozott mértékben van módjuk. Rivá-
lis társadalmi csoportnak tekinti a szerzõ a kulturális elitet,
amely különösen a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek
elején vállalt döntõ szerepet a rendszerváltás levezénylésében,
és folyamatos térvesztését figyelhetjük meg a politikai mezõ-
ben. Ezzel szemben a gazdasági elitek politikai befolyásoló ké-
pessége mind helyi, mind országos szinten növekedni látszik,
mint ahogy ezt egy közepes méretû város, Keszthely esetében a
kötet egyik tanulmánya modellezi.

A fentiekbõl következik a kötet egyik alapvetõ megállapítása.
A gazdasági elit – szemben a szocialista korszakban betöltött
alárendelt szerepével – a privatizált gazdaságban nem függ köz-
vetlenül a politikai elittõl. Mi több, kísérleteket tesz a politikai
elit folyamatos befolyásolására, ha kell gazdasági erejét kihasz-
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nálva politikai pozíciókat szerez. A politikai elitek a privatizá-
ciós és redisztribúciós folyamatokban akarnak befolyást szerez-
ni, a gazdasági elitek pedig gyakorlatilag a privatizációs folya-
matok nyerteseinek tekinthetõk. Ezért a 90-es évek gazdasági-
társadalmi folyamatainak középpontjában, mint ahogy ezt a kö-
tet szerkesztõi és a kötetbe szerkesztett tanulmányok szerzõi
felismerték, az elitek privatizációban betöltött szerepének, a
privatizációs folyamatokhoz való viszonyának elemzésével kö-
zelebb jutunk a korszak gazdasági folyamatainak megértésé-
hez.

A privatizáció elsõ hulláma lezajlott, melynek következtében
a tulajdonlás változatos formái jöttek létre a gazdaság legkülön-
bözõbb területein. A privatizáció következtében a gazdasági elit
függõségének felszámolása megindult. Azonban a gazdasági
szervezetek jelentõs része forráshiánnyal küzd. Így nem nélkü-
lözheti az állami támogatásokat. Szintén a forráshiány ellensú-
lyozására az állam – a politikai elit jóvoltából – nem érvényesí-
ti követeléseit, a költségvetési követelések puha kontrollja jel-
lemzõ. Elengedhetetlen a döntéshozói hatalom jóindulata a
munkavállalói konfliktusok kezelésében is. Emellett a hazai
vállalkozói réteg folyamatosan veszélyeztetve érzi magát a mul-
tinacionális tõke által, mely veszélyek kiküszöbölésére szintén
a politikai elittel való jó kapcsolatok ápolásában, esetleg bizo-
nyos politikai pozíciók megszerzésével keres menedéket. To-
vább árnyalja ezt a képet, hogy várható a privatizáció és a ren-
delkezési hatalom újraelosztásának második hulláma, tekintve,
hogy az állami és önkormányzati tulajdon aránya még mindig
jelentõs a nagyvállalati tulajdonban. Mindebbõl látszik, hogy a
gazdasági és politikai elitcsoportok érdekkapcsolata szinte pia-
ci elven, a kölcsönös érdekeken alapul.

Egészen más eredményekre jutunk azonban, ha a politikai
elit és a gazdasági elit egymáshoz való viszonyát helyi (önkor-
mányzati), illetve ha országos szinten vizsgáljuk. Helyi szinten
a gazdasági elitek befolyása egyre erõsödik, azonban országos
szinten a politikai elit még bizonyos elõnyök juttatásával fenn-
tarthatja pozícióit, de ezzel maga is kiszolgáltatottá válik.

Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy 1997-tõl a forrás-
hiány helyett állami többletbevételek megjelenését tapasztal-
hattuk. Ennek ellenõrzésében érdekelt a gazdasági elit, különös
tekintettel a multinacionális cégek vezérkara. Helyi és regioná-
lis szinten a politikai elitek szerepe a különbözõ, többek között
az uniós források elosztásában igen jelentõs. Ezt a befolyást to-
vább erõsíti, hogy nem mûködik a politikától független
monitoringrendszer. Hiányoznak azok a szakmai, társadalmi
szervezetek, amelyek a politikai és gazdasági elitek forrásmeg-
osztási tevékenységét ellenõrizni tudnák. Ez azonban tovább
erõsíti az együttmûködési kényszert, esetenként a két elitcso-
port közötti átfedések növekedését.
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Az elitcsoportok közül a politikai és gazdasági elitek képesek
csupán egymás ellenõrzésére egy közel sem zárt térben, dinami-
kusan zajló társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok köze-
pette. Az elmúlt majd másfél évtizedben mindkét elitcsoportnak
sikerült megerõsíteni pozícióit, amelyek védelméért azonban az
európai integrációs folyamatok és a nyitott piacgazdaság körül-
ményei között folyamatos erõfeszítéseket kell tenniük. Ezeknek
a szûk csoportoknak a hatalomhoz való viszonya és eredményes-
sége meghatározó a társadalmi változások szempontjából.

Jól látszik tehát, hogy a mû egyik alapkérdésére (milyen ha-
tást gyakoroltak a rendszerváltozás során meghozott politikai,
gazdaságpolitikai döntések az egyes csoportok, szervezetek,
térségek, ágazatok életére?) aligha adható autentikus válasz
azon csoportok szerepének megismerése nélkül, amelyek meg-
határozóak voltak a posztszocializmus idõszakában. Ezeknek a
csoportoknak az azonosítása kikerülhetetlenné tesz egy költ-
ség–haszon elemzést, amelynek eredményeként kiderülhet: a
döntések befolyásolói úgy tudták érdekeiket érvényesíteni,
hogy közben széles társadalmi csoportok képtelenek voltak
helyzetüket stabilizálni. 

Felvethetõ – és a kötetben közreadott tanulmányok már téma-
választásukkal is felvetik – a politikai és gazdasági elitek közös
felelõsségét abban, hogy a vidék elszegényedõ, munkanélkülivé
váló tömegei vagy éppen az ipari cégek munkavállalói – amel-
lett, hogy jövedelmi, egzisztenciális helyzetük a rendelkezésre
álló adatok alapján nem javult a vizsgált idõszakban – nem él-
veznek védettséget sem a társadalmi újraelosztási folyamatok-
ban a célzott közszolgáltatások által, sem az érdekvédelmüket
és érdekképviseletüket szolgáló jogszabályok tekintetében. Ter-
mészetesen az ilyenfajta súlyos megállapítások alátámasztásá-
ra, tudományos igazolására a kötetben leírt elemzések, esetta-
nulmányok csak részben alkalmasak. De az elitek küzdelmének
és szerepének részletgazdag bemutatása akár a privatizáció-
ban, akár nagyvállalati, akár helyi politikai környezetben, kár-
pótol a viszonylagos hiányosságokért. 

A tanulmánykötet egyébként három, terjedelmében azonos
súlyt képviselõ egységbõl épül fel. Abból kiindulva, hogy a mû
politikai gazdaságtani elemzés (ahogy ezt a szerzõk megfogal-
mazzák, elsõdleges szándékuk a rendszerváltás és az európai
integráció politikai gazdaságtani elemzése volt) az elsõ szerke-
zeti egységben három tanulmány szól a privatizációról, annak
társadalmi és szervezeti következményeirõl. Csite András és
Kovách Imre tanulmánya „A privatizáció és az új gazdasági elit
kialakulása” címmel empirikus kutatások eredményeit mutatja
be arról, hogy Magyarországon miként és mennyiben ment vég-
be a privatizáció során tulajdont szerzettek osztállyá válása.
Eközben részletesen elemzik, mely csoportok voltak a privati-
záció résztvevõi, kik milyen mértékben és milyen eredményes-
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séggel tudták érdekeiket érvényesíteni, illetve a vizsgált idõ-
szakban pozícióikat megtartani. A privatizációról szóló fejezet
második tanulmányában Buda Dorottya és Neumann László egy
privatizációs alternatívának, a munkavállalói tulajdonszerzést
szorgalmazó megoldásnak magyarországi visszaszorulásáról,
sikertelenségének okairól és következményeirõl írnak. A feje-
zet harmadik tanulmánya, amelyet Tóth András két multinaci-
onális cég tulajdonában lévõ autógyár szakszervezet-szervezési
törekvéseirõl ír, elsõsorban a gazdasági szervezetek belsõ vilá-
gával foglakozik. A nagyipari termelés zászlóshajóinak tekint-
hetõ autógyárakban vizsgálja a szerzõ a munkavállalói érdek-
képviseletek és a menedzsment viszonyát, küzdelmeit. Két ma-
gyarországi zöldmezõs beruházás keretei között ismerhetjük
meg a szakszervezetek mozgásterét, a szakszervezeti vezetõk
felkészültségét és az ágazati szakszervezetek szerepét a kiala-
kuló piacgazdaság viszonyai között.

A privatizációról szóló fejezet magán viseli azt a problémát,
hogy nehezen határozhatók meg a privatizációs folyamatok ha-
tárai, akár makrogazdasági, akár szervezetszociológiai, akár
foglalkoztatáspolitikai szempontból vizsgáljuk azokat. Ráadásul
még számos más társadalmi szempontból meghatározó terüle-
ten vizsgálhatnánk a privatizáció hatásait. Nem von le a részta-
nulmányok értékébõl, hogy amíg a fejezet elsõ tanulmánya a
privatizácós folyamatokat jól meghatározott szempontok sze-
rint átfogóan vizsgálja, a második tanulmányban már meghatá-
rozóak a konkrét privatizációs esetekrõl szóló elemzések, addig
a harmadik már közvetlenül alig kapcsolható a konkrét privati-
zációs folyamatokhoz, sokkal inkább a piacgazdasági viszonyo-
kat közvetítõ multinacionális cégek és a szakszervezetek küz-
delmei rajzolódnak ki elõttünk. 

A második fejezetben, amely a „Társadalmi következmények
és válaszok” címet viseli, a gazdaságpolitikai, foglalkoztatáspo-
litikai, privatizációs döntések társadalmi hatásai bontakoznak
ki elõttünk. Ebben a fejezetben négy tanulmányt olvashatunk.
Az elsõt („A szegénység közelrõl”) Laki László jegyzi, aki évti-
zedes szegénységkutatási és munkanélküliséggel kapcsolatos
tapasztalatait írja le, drámai erõvel bemutatva a gazdasági re-
formfolyamatok veszteseinek egzisztenciális, mentális helyze-
tét. A szerzõ mind a vizsgálat fókuszának meghatározásával,
mind pedig az eredmények feldolgozásával kiemelkedõ szociá-
lis érzékenységrõl tesz tanúbizonyságot. A tanulmánykötet egé-
szére jellemzõ a társadalmi problémák iránti nyitottság, azon-
ban ebbõl a szempontból a kötet egyik súlypontja ez a tanul-
mány, amely szívszorító részletességgel mutatja be a gazdaság-
politikai beavatkozások partvonalra sodródó, és helyzetükbõl
aligha menekülni tudó jelentõs társadalmi rétegek helyzetét. 

Tóth András „Két tûz között: üzemi tanácsok, szakszerveze-
tek és munkáltató” címû tanulmányában a munkaügyi kapcso-
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latok válságának történetét írja le. Kritikai elemzés alá veszi az
érdekképviseletek jelenlegi rendszerét, bemutatja az üzemi ta-
nácsok és a szakszervezetek egymáshoz való viszonyát, a jogal-
kotási problémákból fakadó mûködési problémákat, amelyek
következményeként „alulszabályozott piacgazdaság” alakult ki
a munkavállalók sérelmére. Mindemellett megfogalmazza azo-
kat a szabályozási feladatokat, lehetõségeket, amelyek lehetõvé
tennék a kialakult anomáliák kezelését, rávilágítva azonban ar-
ra, hogy a jogalkotók felelõssége miként nyilvánul meg a piac-
gazdasági szereplõk által foglalkoztatott munkavállalók eseté-
ben. 

A harmadik tanulmány (Csite András, Horváth Gergely Krisz-
tián, Kovács Ernõ: A vállalkozói politikai áttörés elõzményei,
lefolyása és következményei. Turizmus és vállalkozók Keszthe-
lye) tényszerûen mutatja be a helyi gazdasági elit és politikai
elit viszonyának, küzdelmeinek alakulását. Újszerû elemzést ol-
vashatunk arról, hogy a helyi gazdasági szereplõk gazdasági po-
zícióik erõsödésével, ezek védelmében hogyan lépnek be a poli-
tikai térbe, hogyan használják ki a helyi önkormányzati és or-
szággyûlési választások kínálta lehetõségeket. A valóságos tör-
ténet szereplõi – akik közül néhányat név szerint ismerhetünk
az elõzõ évek híradásaiból – valódi küzdelmeket folytatnak a
jogalkotók által kialakított küzdõtéren érdekeik, piacaik védel-
mében, illetve politikai befolyásoló képességük növelése érde-
kében. A történet modellértékû a pártpolitikai csatározások
„nagypolitikai” és önkormányzati szintjeinek összefüggései
szempontjából is.

A meglehetõsen sokszínû fejezet negyedik eleme az ország
két merõben eltérõ térségében (az egyik Gyõr, a másik Nyíregy-
háza térsége) mutatja be a feketegazdaság helyzetét (Borboly
István, Horváth Gergely Krisztián, Kovách Imre, Nagy Réka: A
feketegazdaság: érdekek és szereplõk). Empirikus kutatások
adatai alapján kapunk képet a nyíregyházi KGST-piac prospe-
ritásáról, annak változásairól, ezzel szemben megismerkedhe-
tünk a gyõri KGST-piac leépítésének körülményeivel. Érdekfe-
szítõ információkhoz juthatunk az ukrán olaj és benzin csempé-
szetérõl, felmérések adatai alapján kapunk hozzávetõleges ké-
pet a tevékenység nagyságrendjérõl. A tanulmány szerzõi nem
vegytiszta elemzést készítettek, hanem a piacgazdaság kialaku-
lásának olyan történéseit, szereplõit mutatják be, akikkel, ame-
lyekkel az esetek többségében bûnügyi híradásokban találkoz-
hatunk. Nincs hiányérzetünk amiatt, hogy az adatfelvétel mód-
ja, az elemzett adatok mennyisége nem teszi lehetõvé hajszál-
pontos kép felrajzolását, hiszen mindezért kárpótol bennünket,
hogy meglehetõsen ritkán elemzett témáról juthatunk életszerû
információkhoz.

A harmadik tematikus egység – amely „A vidék” címet kap-
ta – két tanulmányt tartalmaz. Ez a fejezet témaválasztásában,
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adatkezelésében és módszertanában jóval letisztultabbnak tû-
nik, mint az elõzõ kettõ. Olyan adatokat ismerhetünk meg és
olyan információkhoz jutunk, amelyek lehetõvé teszik a mai
mezõgazdasági termelés tényszerû megismerését, de árnyalt
képet kapunk a vidék helyzetérõl is, a vidékfejlesztési folyama-
tok és törekvések tükrében.

Csite András és Kovách Imre már tanulmányuk címválasztá-
sában – A vidék története – is magasra tették a mércét. A szer-
zõk kísérletet tesznek a vidék, a falu, a ruralitás definíciós prob-
lémáinak kezelésére. Mivel mindezt történelminek tekinthetõ
60–80 éves távlatok áttekintésével teszik, sikerrel alkotják meg
a vidék társadalmi, gazdasági, mezõgazdasági folyamatainak
kereteit. Mindezt úgy teszik, hogy nem hagyják figyelmen kívül
az európai integrációs folyamatokat sem, kikerülve a mezõgaz-
daság, a vidékfejlesztés témakörében oly gyakran alkalmazott
kliséket. A tanulmányban a vidék demográfiai változásai, a ma-
gyarországi falvak tipizálása, a foglalkoztatási helyzet terén be-
következõ drámai változások és a redisztribúciós és privatizáci-
ós folyamatok, a vidék politikai befolyásoló képességének válto-
zásai, a vidéki politikai hálózatok felépítése, egymáshoz való vi-
szonya és a vidékfejlesztés szereplõi, hálózataik, célkitûzéseik
egyaránt bemutatásra kerülnek. Mindezek a témák szinte egye-
dülállóan tényszerûen és rendkívül logikusan kerülnek felfû-
zésre arra az ívre, amely a „téeszesítéstõl” a földprivatizáción,
a családi gazdaságok kialakulásán keresztül átvezet az európai
mintára elképzelt vidékfejlesztésbe. Unikális megközelítése a
vidékfejlesztés problémakörének a vidék reprezentációjáról és
imázsteremtésérõl szóló fejezet, amely a történelmi parasztság-
ról alkotott képtõl, a szocializmus parasztságképén, a 90-es
évek média által sugallt negatív vidékképéig vezet, bemutatva
ezzel is azokat a feladatokat, amelyek immáron az Európai Unió
keretei között a vidékfejlesztésre várnak. Mindezek alapján
méltán állíthatjuk, hogy a tanulmány nem csupán a kötet egyik
csúcspontja, hanem olyan átfogó elemzés, amely azok számára
is segít a vidék évtizedes gazdasági, társadalmi, politikai folya-
matainak megértésében, akik közvetlen élményekkel, tapaszta-
latokkal nem rendelkeznek a fenti témákban.

A fejezet második tanulmánya (Csite András, Csurgó Berna-
dett, Himesi Zsuzsa, Kovách Imre: Agrárpolitikai hatásvizsgá-
lat: földhasználat, foglakoztatás, üzemszerkezet) harmoniku-
san illeszkedik az elsõhöz. A KSH országos és területi adatainak
és egy átfogó, 1992-tõl 1997-ig húzódó, három adatfelvételt ma-
gába foglaló „farmerkutatás” eredményei alapján alkothatunk
képet az agrárpolitika rendszerváltozást követõ hatásairól.
Részletes képet kapunk a birtokméret alakulásáról, a foglakoz-
tatási adatok változásáról, a tulajdonosi viszonyok átalakulásá-
ról. A tanulmány részletgazdag és átfogó képet ad arról, hogy
milyen mértékben teljesültek azoknak a politikai erõknek, pár-
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toknak a céljai, amelyek a családi gazdaságok kialakulását ne-
vezték meg elsõdleges agrárpolitikai célkitûzésként és ennek
érdekében alakították ki, vitték végig földprivatizációs (föld-
kárpótlási) elképzeléseiket.

A kötet méltatásának végén megállapíthatjuk: túl közel van-
nak még a „posztszocializmus” korszakának történései, és ez a
közelség megnehezíti a tisztánlátást. Azonban a tanulmánykötet
több szempontból is segít bennünket az eligazodásban. Elsõként
említjük azt a szociális érzékenységet (méltán nevezhetjük el-
kötelezettségnek is), amely az elitek harcával és sikereivel pár-
huzamosan látni engedi a lemaradók, a vesztes többség kiszol-
gáltatottságát. Szintén erõssége a kötetnek, hogy dacolva az
adathiány és az elemezhetõ adatok pontatlanságának problémá-
ival, a tanulmányok többsége empirikus kutatási eredménye-
ken alapul. És végül, de nem utolsósorban ki kell emelnünk,
hogy a vizsgált korszak elõzményeinek feldolgozatlansága, a
rendkívül dinamikus gazdaságpolitikai változások ellenére is
vállalkoztak arra a szerzõk, hogy tényekre alapozva keressék a
választ arra a mindenkit érintõ kérdésre, hogy mi következik a
posztszocializmus után, annak érdekében, hogy a gyõztes, de út-
keresõ elitek társadalmi, gazdaságpolitikai válaszai csökkent-
sék a vesztesek tanácstalanságát.
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