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tálja angolul – méltó külsõvel – a mai magyar
történetírás felfogását. Engel mindig figyel-
met fordít a nem magyar népekre, de egyér-
telmûvé teszi, hogy Szent István birodalma
magyar állam volt, az adott kor felfogása sze-

rint is. (Engel Pál: Szent István birodalma. A
középkori Magyarország története. História
Könyvtár. Monográfiák 17. História–MTA
Tört.tud. Int., Bp., 2001. 343 p., 7 térkép)

(-r. -r.)

Farkas János: Információs-
vagy tudástársadalom?

 Farkas János könyve egy olyan informatív
„mankó” vagy térkép, amely minden érdek-
lõdõ számára eligazítást nyújt az információs
társadalom témájának útvesztõiben. Mind-
amellett olyan értékelésekkel, elemzések-
kel találkozhatunk a könyv olvasása közben,
amelyek a témában már jártas kutatók szá-
mára is értékes anyagként szolgálnak.

A könyv fejezetei igen jól épülnek egy-
másra, folyamatosan építik fel a szerzõ állás-
pontját, amelyet a végén összefoglalóan,
külön fejezetben is tárgyal. A függelékben
pedig nemcsak az általa áttekintett irodalmat
találhatjuk meg, hanem egy rövid fogalomtár
is segít bennünket az eligazodásban. Nagyon
is szükség van erre a segítségre, hiszen olyan
új és alig tisztázott fogalmakkal találjuk szem-
be magunkat, mint például a globális társada-
lom és gazdaság, az információs és kommu-
nikációs technikák (IKT), a posztfordizmus
vagy a posztindusztriális gazdaság.

Az utóbbi évtized elméletalkotói – a leg-
fejlettebb mobilkommunikációs technikák
értékelésével – már a tudástársadalom ter-
minust használják a legszívesebben. Farkas
János munkájának talán legnagyobb erénye,
hogy minden értelmezést megpróbál meg-
felelõ távolságtartással kezelni. Szocioló-
gusként világosan látja, hogy a technikai kör-
nyezet változásainak elemzése nem ad tel-
jes képet a valóságról. Ugyanakkor az is egy-
értelmû számára, hogy az információs társa-
dalom hagyományos fogalma csak egy na-
gyon merev társadalmi valóságot képes
rögzíteni. A tudás társadalmi szerepének
túlhangsúlyozása is nagyon sok szempontból

problematikus: oktatási kérdéseket vet fel,
megmerevítheti a társadalmi mobilitást stb.
Ugyanakkor – a kor liberális gondolkodóihoz
hasonlóan – õ is a demokratikus intézmény-
rendszer legfontosabb eszközeként kezeli
egy ilyen hálózati alapon szervezett társada-
lom létrejöttét. Ezzel együtt, inkább hajlik az
információs-kommunikációs társadalom
fogalmának használatára, ami sokkal jobban
írja le azt az alapvetõen gazdasági érdekeken
alapuló, információ (és/vagy tudás) adás-
vétele köré szervezõdõ (vagy másként: szim-
bolikus tõkefajták átválthatóságán alapuló)
világot, amely egyre inkább jellemzi az új
évezred elejét.

Farkas helyesen utasítja el a forradalmi
változások eszméjét, hiszen – történeti kon-
textusba helyezve – a technikai-társadalmi
változások nagyon is kontinuus módon, szer-
vesen egymásba kapcsolódva, interdepen-
dens viszonyban (a szerzõ szavaival élve:
dialektikusan) mennek végbe. Ugyanilyen
jól világítja meg azt is, hogy a technikai deter-
minizmus – egykor igen népszerû tudo-
mányszociológiai iskolája – mennyire egy-
oldalú magyarázatokat eredményez, ha a
társadalmi hatásoknak nem tulajdonítunk
kellõ jelentõséget. Mindamellett nem biztos,
hogy az általa javasolt evolúciós szemlélet
megfelelõ módon írja le a technikai-gazda-
sági-társadalmi változások egészét. Sokkal
pontosabban fogalmaz akkor, amikor – az
Actor-Network modellre utalva – a technikai
és társadalmi hálózatok szövetérõl beszél,
amelyek elválaszthatatlan közelségben,
egymásba ágyazva „fejlõdnek”.

A könyv egyik nagy elõnye, hogy a szo-
ciológiában járatlanok számára is érthetõ,
mivel az elsõ fejezetben Farkas számba veszi
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azokat a társadalomelméleti koncepciókat
(Saint-Simontól Marxon át Zygmunt Bau-
manig), amelyek a téma megalapozása
szempontjából elengedhetetlenek. A követ-
kezõ részben már az információs társadalom
fogalmi meghatározásai kerülnek terítékre.
Farkas információs társadalom definíciója a
következõ: „a társadalmi szervezet sajátos
formája, amelyben az információ termelése,
fogalmazása, alkalmazása a termelékenység
és a hatalom alapvetõ forrásává válik” (ki-
emelés tõlem, F. P.).

Külön fejezetben olvashatunk az informá-
ciós társadalom modelljeirõl. A könyv talán
legfontosabb és legjobban sikerült fejezete a
gazdasági és társadalmi következményeket
tárgyaló rész. Az Információs Technikai Forra-
dalom (ITF) kialakulása óta (’70-es évek) a
világgazdasági trendet egyre inkább a terme-
lékenység visszaesése jellemzi. A vállalatokat
– írja Farkas – ma már nem a termelékenység,
hanem a jövedelmezõség motiválja. Termé-
szetesen a vállalatok korábban is profitmaxi-
malizálásra törekedtek, de a tömegtermelés
tendenciáját felváltották az egyedi, egyre
inkább személyre szabott gyártási folyamatok
(lásd számítógép- és autógyártás).

Világossá vált, hogy a K+F ráfordítások
növelésével lehet igazán „felpörgetni” egy
gyengülõ gazdaságot, miközben a foglalkoz-

tatás- és munkaerõ-politika kérdéseirõl sem
feledkezhetünk meg. Itt kerül említésre a
„mag-munkaerõ” és a „rendelkezésre álló
munkaerõ” fogalmak elkülönítése, ahol az
elsõ az információval dolgozó menedzse-
reket és analitikusokat, a második pedig a
piaci igényektõl függõen munkába állítható
csoportokat jelöli. Ezzel kapcsolatosan létre-
jön egy új alkalmazotti struktúra (baloldali
fogalommal élve: új proletariátus), amely na-
gyon könnyen kiszorulhat a munkaerõpiac-
ról, illetve teljesen ki van szolgáltatva a „mag-
munkaerõt” alkotó csoportoknak és tulaj-
donosoknak. Ez a kialakulóban lévõ új fog-
lalkoztatási struktúra sajnos csak jelzéssze-
rûen van jelen a könyvben, a probléma teljes
kidolgozása még várat magára. Természe-
tesen egy ilyen elméleti összefoglalásokat
tartalmazó munka a legtöbb kérdéssel csak
érintõlegesen foglalkozhat, mégis sokat
segíthet bennünket abban, hogy közelebb
jussunk az információs társadalom fogalmá-
nak megértéséhez. Még akkor is, ha a témá-
val kapcsolatban ma még több kérdést kell
megválaszolnunk, mint ahány szilárd kiin-
dulópont rendelkezésünkre áll. (Farkas
János: Információs- vagy tudástársadalom?
Infonia–Aula, Budapest, 2002. 184 p.)
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Ranschburg Jenõ:
Jellem és jellemtelenség

A Félelem, harag, agresszió címû, joggal sike-
resnek bizonyult kötete óta ez a szerzõ legna-
gyobb ívû, tiszteletre és elismerésre méltó
vállalkozása. Csak néhány motívumát kiragad-
va: az ember és állat közötti megkülönbözte-
tés dilemmáit konstatálva a behaviourizmust
azért kárhoztatja, mert az egyenlõséget össze-
téveszti az egyformasággal. Szerinte „Lorenz
úgy gondolja: valószínûleg a civilizáció túlszer-
vezettsége az oka annak, hogy a társadalom
rosszul tûri az egyéni különbségeket.” (7. p.)

Nagyon érdekes például annak a meg-
lepõ kísérletnek a leírása, amelyet néhány
évvel korábban az Amerikai Egyesült Álla-
mok egyik egyetemén végeztek. Ötvenhét
hallgató közül ötvenhárom tartotta nagy-
szerûnek, vagy legalábbis jónak azt a szó
szerint minden esetben megegyezõ minõsí-
tést, amelyet egyéni személyiségrajz gya-
nánt kínáltak fel nekik.

Az introvertált/extrovertált típusú sze-
mélyiség bemutatása (fõként Jung alapján)
szintén találó. Szerencsés fogás Eysenck és
Hippokratész típustanának ütköztetése (37.
p.). Többek között Kanttal vitatkozva tér ki


