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azemlékezetkutatásanapjainkbansokirányba nyitott: orvosok, pszichológusok, történészek,szociológusok,régészek,kulturológusok
és irodalmárok közös terepe. az egyéni és
közösségi sorsok metszéspontjain kialakult
huszadikszázaditörténelmitraumák,amúltfeldolgozás társadalmi és politikai igénye, az
utolsó holokauszttúlélők fokozatos eltűnése,
életeseményeink vizuális dokumentációjának
fokozott előtérbe kerülése felerősítette az
emlékezetműködése,azemlékekmegragadhatóságairántiérdeklődést.
azutóbbiévekbenmagyarulissorrajelennekmegazassmannházaspár,anémetemlékezetkultúrátkutatóaleidaésazegyiptológus
Janassmannírásai.JanassmannA kulturális
emlékezet címűnagyhatásúkönyvébenhívta
felafigyelmetafranciapszichológus-szociológusnak, maurice Halbwachsnak az 1920-as
években kialakított kollektív emlékezet (mémoire collective) fogalmára.anácikoncentrációs táborban elhunyt Halbwachs Bergson
tanítványavolt,deőtanáraszubjektivizmusávalszembenazemlékezetettársadalmijelenségkéntfogtafel.Halbwachsalapozóműve,az
1925-ben kiadott Les cadres sociaux de la
mémoire immár magyarul is olvasható az atlantiszkiadómesteriskolasorozatában.
Halbwachs alaptétele, hogy társadalmi
közegben teszünk szert emlékekre, s „akkor
emlékezünk, amikor mások emlékezésre
késztetnek”.művehétfejezetreoszlik.azelsőbenazálomésazemlékezéskapcsolatátvizsgálja.álmainkbangyakranlátunkolyanképeket,amelyekazemlékekrehasonlítanak,mégsemmondhatjuk,hogyilyenkorazelmeelraktároztamúltbeliképektisztafelbukkanásairól
vanszó.azálomsoránéppenazokafogódzók
hiányoznak,amelyekazéberemlékezéssorán
rendelkezésünkre állnak: olyankor ugyanis
csak önmagunkra támaszkodhatunk, nem
meríthetünk a többiek emlékeiből vagy a
tágabb társadalmi emlékezetből. álom és
emlékezetközöttrendkívülnagyakülönbség:

az egyiket Halbwachs egy összedobált kőrakáshoz, a másikat egy acélszerkezetre felhúzottépülethezhasonlítja.
amásodik,anyelvésemlékezetviszonyát
taglalófejezetazokbólazállapotokbólindulki,
amelyeksoránanyelvikifejezőkészségsérül.
ilyenazálom,melynekeseményeiésképsorai
Halbwachs szerint a belső nyelv rendezetlenségéből adódóan lesznek összefüggéstelenné.Hipotéziseszerint„azalvóemberekfolyamatosbelsőbeszédetfolytatnak”.álmunkban
nemcsak az időhöz való viszonyunk alakul át
(a jelenben érezzük magunkat, de ez a jelen
egy képzeletbeli idősík), hanem a nyelvhez
való viszonyunk is (miközben azt hisszük,
értelmes szavakat mondunk, sok tekintetben
a beszédhibásokhoz vagy a beszélni nem
tudókhoz válunk hasonlóvá). az álmodó
ember egyébként is számos olyan jelenséget
produkál,amelyekébrenlétsoránabnormálisnak vagy betegesnek számítanának. egyedül
az alvó ember álmában is megőrződött éntudata köti össze a látszólag összefüggéstelen
álombelitörténéseket,látványokat.
a nyelv és emlékezet kapcsán vizsgált
másik sérült állapot az afázia. Halbwachs az
első világháború sérültjeinek tapasztalataiból
indulki,smegállapítja,hogyazafáziásoknak
nem az emlékeik hiányoznak, hanem azok a
keretek, amelyekben elhelyeznék őket. a
háborúsafáziásokgyakranszenvedtektájékozódási zavarokban is, s egyszerű utasítások
végrehajtásávalisgondjaikvoltak.Halbwachs
szerint ez abból adódik, hogy nem tudják
magukat beleképzelni az utasítást kiadó szerepébe,nemképeseknézőpontcserére,mivel
önmagukrólsemrendelkeznekvilágosképzettel. az emlékezet tere az álom és az afázia
során szűkül be leginkább, s ez az emlékek
verbáliskifejezhetőségévelisösszefügg.
a múlt rekonstruálása című fejezet arra
mutatrá,hogyatökéletesrekonstrukciólehetetlen, egy-egy felidézett emlékkép a jelen
keretei közé illeszkedik (pl. egy felnőtt úgy
meséligyerekkoriemlékeit,hogyöntudatlanul
egy kicsit erőszakot tesz rajtuk, hogy a jelen
nézőpontjábólmutatkozzanak).ebbőladódik,
hogyhafelnőttkéntújraelolvassukaztakönyvet, amely gyerekkorunkban a kedvencünk
volt, most más dolgokra fogunk felfigyelni
benne, nem ugyanazt az olvasmányélményt
kapjuk.ugyanarraatárgyraugyanisirányulhat
a figyelmünk más-más nézőpontokból, vetül-
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hetrámás-másfény.ezagyerekésafelnőtt
világlátásával, érdeklődési körével is összefügg: a gyermeket a természeti jelenségek
sokkaljobbanérdeklik,mintatársadalmiak,a
gyermek az egyes társadalmi osztályok vagy
foglalkozások képviselőit is úgy nézi, mint
különös állatfajokat. Halbwachs rousseau-t
idéziezzelkapcsolatban,akiszerintagyerek
kis vadember, illetve anatole France-ot, aki
szellemesen állapította meg, hogy ha letűnt
korokat akarunk visszaidézni, „a nehézség
nem abból adódik, amit tudnunk kellene,
hanemabból,amitnemkellenetudnunk”.
ahhoz tehát, hogy eredeti formában
rekonstruálnitudjunkegyemlékképet,elkellene felejtenünk mindazt, amit azóta a világról
megtanultunk.eztisztaformábansosemvalósul meg, az emlékezetre mindig rárakódnak a
későbbi rétegek: Halbwachs hasonlata szerint
olyanok az emlékeink, mint a római házakba
beépített,régebbenmásépületekalapanyagául
szolgálókövek.amúltrekonstruálásátsegítia
keretek visszaidézése, ezért tudnak az idősek
sokszor jobban felidézni egy-egy múltbeli eseményt,mertőkazaktív,napimunkávaljobban
lekötött felnőttekkel szemben hamarabb megtehetik,hogynosztalgikusálomvilágukbavonuljanakvissza,ajelenkereteirőlmegfeledkezve.
azemlékezésmértékenemazidőbelitávolságtólfügg,hiszenátisugorhatunktöbbidősíkot,
nem kell egyik emléktől a másikhoz átlépve,
sorbanvisszahaladnunkazidőben.
az emlékezés három fázisa közül (felbukkanás, felismerés, lokalizálás) ez utóbbinak
vannaktársadalmivetületei,ezértezzel,illetvealokalizáláscsoportfüggőségévelfoglalkozikHalbwachsegykülönfejezetben.meglepő
az a tézise, mely szerint ha az ember magányosanélne,nemcsaklokalizálninemakarná
az emlékeit, hanem fel sem ismerné őket. a
lokalizálás során számos, az emlékezetből
kitörlődött elem kiegészíthető, ahogy olvasás
soránsemkellmindenegyesbetűtmegfigyelnünkahhoz,hogyösszerakódjonegy-egygondolat. egy emlék Halbwachs szerint „akkor
válikérthetővé,haamegfelelőcsoportgondolatvilágábanhelyezzükel”.
ebből kiindulva három további fejezet
háromkülönbözőcsoport–acsalád,avallási
közösségek és a társadalmi osztályok –

viszonylatában tárgyalja az emlékezetet.
Valamennyi csoport esetében az összetartás
ésafolyamatosságbiztosításaacél,ehheza
közösemlékekésajelenségekhasonlónézőpontú értelmezései szükségesek. a családi
emlékezetkapcsánazelemzésfókuszábanaz
ókorirómaifamiliaáll,melybeamaiértelemben vett családtagokon kívül a rabszolgák is
beletartoztak.  a házi vallásgyakorlást rómában nem szabályozta semmilyen rendelet, a
pater familias egyben pap is volt, s a családi
vallás fontos elemét képezte a holtak kultusza,akikistennéválvaegy-egykonkrétcsaládhoztartoztak(csakazadottcsaládtagjaihívhattáksegítségülőket).acsalád,hangsúlyozza Halbwachs, egy szemléletmódot ad, mely
tulajdonképpenformátbiztosítazélményekés
tapasztalatokszámára.
a kollektív emlékezet hordozói a vallások
is:fontoselemeik,arítusok„egyvallásiemlék
felidézésére szolgálnak”. Halbwachs egy-egy
vallásiátmenetnek,egy-egyújvalláselfogadtatásánakpéldájánkeresztülmutatjabeakollektív emlékezet elemeinek keveredését. a
rítusokbangyakranmutatkoznakazellentétek
feloldását jelző kompromisszumok. az ókori
görögök olümposzi vallása például számos
khtonikus elemet is magába olvasztott, s ez
megmutatkozott egyes ünnepek lefolyásában
is. Dionüszosz vidám tavaszi ünnepének, az
anthesztériának volt olyan része is, amely a
halottak megidézését, az alvilági szellemek
kiengesztelésétszolgálta,svalószínűlegittkét
ünnepegymásbamosódásárólvanszó.arégi
rítusok egy részét meg kellett tartani ahhoz,
hogy az egyszerű hívők is elfogadják az újításokat.Hasonlóahelyzetaszámosrégielemet
magába olvasztó kereszténységgel is, melynek alapeleme, a liturgia a vallási múlt megelevenedésétszolgálja.
a társadalmi osztályok és hagyományaik
című fejezet rögzült leginkább a szerző saját
korában.anemességgelmintakollektívemlékezethordozójával,illetveapolgárságfokozatos
(akülsőségekátvételéveltársuló)térnyerésével
foglalkozik.amúltjábólélőnemességgelszembeállítjaaközrendűek,amúltnélküliekcsoportját, akiknek múltját nem őrizte meg a kollektív
emlékezet. a feltörekvő polgárság egy szűkebb
hagyományttágítottki:„apolgáriosztálykollek-
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tívemlékezeteelveszítettemélységben(ezalatt
régi emlékei értendők) azt, amit kiterjedésben
nyert”.ugyanakkorarégipolgáriosztályisigyekszikelhatárolódniazoktólarétegektől,amelyeknekazövétőlkülönbözőkahagyományaik.
a Halbwachs nézeteit továbbfejlesztő Jan
assmannnehezményezi,hogyelődjemegálla
csoportokképzeténél,nemtágítjakiazemlékezetrevonatkozófejtegetéseitakultúraszélesebb rétegei irányába. ezt számításba véve
célszerűHalbwachsalapozókönyvétassmann
felől,akortárskultúraelméletekhorizontjából
olvasnunk.
Polgár Anikó

azalkalmazottFilozófiaiTársaság10.nemzetközi tudományos konferenciájának anyagát
tartalmazókötettöbbféleszempontbólissokszínű.
akötetaszerkesztő,karikósándorszándékaszerintháromfejezetreoszlik.azelsőa
filozófiai kitekintés, a második az információrobbanás pedagógiai tanulságainak elemzése,aharmadikpedigacsaládésatársadalom
témakörétboncolgatja.
maga a szerkesztő megpróbál A polgári
család monogám formája című tanulmányábanvalamiféleegységesmeghatározástkidolgozni a család definiálására. Véleménye szerint az alkalmazott filozófia nyújthatja azt az
elvi fogódzót, amelynek segítségével ez a
problémafeloldható.annakareményénekad
hangot,hogyacsaládkiküzdimagából„aszabadegyéniséghozzáméltóközösségteremtésének szabadságát”, ami a monogám család
kiteljesedett és legmagasabb rendű jövőbeli
formájáváválhat.
a család témája már önmagában is sok
vitát kavart az elmúlt századokban, és nincs
ezmáskéntmasem.akötetnéhányszerzőjénekírásánisátütsajátmeggyőződése,ésbár
tudományosaspektusokbólkívánjavizsgálnia
család mibenlétét, végkövetkeztetése általá-

ban saját meggyőződését tükrözi, amit megpróbálazolvasófeléközvetíteni.
akötetbenszereplőírásokkétfővonulatáraszeretnémfelhívniafigyelmet.azegyikaz
aktuálpolitikai családfelfogáshoz közel álló
témafeldolgozás, amely valamely a múltban
létező, képzeletünkben élő idealizált állapotokrautal,vagylegalábbissejtetiezekfontosságátéshiányát.egyideáliscsaládmodellrégmúltbeli létezését feltételezi, amelyet hiányol
maitársadalmunkból.amásikvonulatadatokkaléskonkrétumokkaldolgozik,ésakárfilozófiai,akáregyébtudományosszempontbólvizsgáljaacsaládot,nemjutazonoskövetkeztetésekre,viszontnemidealizál.
összefoglaló értékű Barcsi Tamás A családról erkölcs- és kultúrfilozófiai aspektusból
című tanulmánya, amely áttekinti a családról
való gondolkodás irányait, és a patriarchális
családmodell tarthatatlanságával szemben a
család mint a szeretetteljes gondoskodás
megvalósításának, a tisztelet érvényesítésénekésazönkiteljesítéstámogatásánakintézménye mellett foglal állást: „a jogegyenlőség
érvényesüléséért, a diszkrimináció felszámolásáért,illetveazegyéniéletmódok,önmegvalósítások társadalmi elismertetéséért folytatott küzdelemmel közvetve a családok jobb
működéséhez, egészségesebb személyiségű
gyermekek felnövekedéséhez is hozzájárulunk.”
a Filozófiai megközelítések című fejezetbenafentidézettkétszerzőnkívülkissendre
(A család és a nemzedékek metszeteiről) és
élesCsaba(A család mint nevelési-művelődési közösség)írásátolvashatjuk.
a Család, információ, érték című fejezet
főként a modern médiumok hatását taglalja,
amely a szerzők egy része szerint a családi
élet felbomlásához, de legalább is átalakulásához vezet. szécsi gábor viszont a mediatizált világ identitásformáló narratíváival kapcsolatban például a pedagógia felelősségére
is felhívja a figyelmet. Leszögezi, hogy „olyan
pedagógiai gyakorlatra van szükség, amely a
stabilértékrendetfeltételezőénfogalommegerősítésével megkönnyíti a médianarratívák
által sugallt lokális és globális értékkonfliktusok feloldását, és ezáltal növeli a lokális és
globálistudatosságotis”.
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karikósándor(szerk.):Család,érték,nevelés.
szegediegyetemikiadó,szeged,Juhászgyula
Felsőoktatásikiadó,2018,242p.
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ezzel ellentétben Bertók rózsa Család a
digitális korban címűírásábanrengetegpéldát
sorolfelarra,hogyadigitálisvilághogyansorvasztja el a családot mint összetartó erőt,
amelyben szigorú belső szabályok működtek.
Írásánakzárómondataareménytelenségkifejezése:„Talánmindegyikpéldaszereplőielveszítették a mértékletesség, az arányosság
értékét,sígymindegyis,hogyezenvagyatúloldalonesneklealóról.”
márfai molnár László Posztmodern értékítélet és a család címenarrólelmélkedik,hogy
hogyanműködikacsaládmintazidőmegértése által megvalósuló én-elbeszélés formája.
„rajtunkmúlik,megpróbáljuk-emegérteniazt
a történetet, amibe saját eredetünk által
bonyolódunk.”Haigen,acsaládtólmegkapjuk
atalánlegfontosabbútravalót–szögezile.
afejezetbenkapottméghelyetmátépetrik
emese Érzelmi intelligencia – családmodell,
kovácsádámA közösségi média és a nevelés
címűírása.
a család és társadalmi környezete című
harmadik fejezet a legkiterjedtebb: Csepeli
györgyKözösségek hiánya a mai magyar társadalomban címmelkitűnőáttekintéstnyújta
közösségek eredetéről, fajtáiról és működési
mechanizmusairól, különösen érdekes lehet
az olvasó számára a mai modern médiumok
segítségével kialakítható közösségek lehetőségeinek bemutatása, amelyek segítő közösségként, összetartó erőként, traumafeldolgozó módszerekként is működhetnek. Hódi
sándor Lelki sérülések hatásai a családra
címmel kiüresedett, emberi kapcsolatokra
képtelen, identitásválságban szenvedő társadalomként mutatja be jelenünket, amelyben
véleménye szerint „nincs szükség semmire,
amitúlmutatazegyénpillanatnyilétén”.
Tóthi.JánosGyermekvállalás – családmodellezés címenafeminizmusteljesfélreértelmezését valósítja meg írásában, amikor arról
beszél,hogyannakalaptétele,hogyeltöröljea
férfiak és a nők közötti különbségeket. itt
nincsmódkitérniennekrészleteselemzésére,
csupán egy mondatban összefoglalni, hogy
téveskövetkeztetéseialapjánanőkönállósulásábanlátjaademográfiaiadatokváltozását,
vagyis a születések számának csökkenését,
és a nőket és a feminizmust okolja azért is,

hogybevándorlókjelennekmegmagyarországon. megoldásként azt javasolja, hogy a kormány célirányosan támogassa azokat a kiválasztott szülőket, akik alkalmasak arra, hogy
hivatásos szülők legyenek, vagyis „az államnak csak olyan házaspárokat szabad alkalmaznia,akiklegalábbátlagosképességű,társadalmihasznosságúésadófizetőembereket
szülnek és nevelnek”. és évente szülessen
legalább30ezergyerek.atanulmányazáltalánosemberijogok(melyekbenbeletartoznak
agyermekekésanőkjogaiis)durvamegsértésétjavasoljaezzel.
gábritymolnárirén(Család – karrierépítés
– fenntartható fejlődés. Vajdasági látlelet) avajdaságimagyarságjelenlegihelyzetérőlkészített
aktuális látleletet, amelyben kitér a család, a
munkahely, az identitástudat és a közösségi
érzésvizsgálatárais.aszerbiábanélőmagyarságéletesélyeivéleményeszerintbeszűkültek,
defenntarthatóak.ebbenacsalád,aziskolaés
a munkahely hármasából mindegyiknek erősödnie kellene ahhoz, hogy ne folytatódjon az
elvándorlás, és hazájukban otthon érezzék
magukatavajdaságimagyarok.
a fejezet további tanulmányai: Bús imre:
Érték – család – iskola,FülöpTamás:Családtörténet – közművelődés,pásztorrita:Család
és óvodapedagógia,mákkornél:azöregedés
társadalmi hatásai.
a kötet zárótanulmányaként szabó Tibor,
az alkalmazott Filozófiai Társaság ügyvezető
elnökének összefoglalását olvashatjuk a társaság húszéves tevékenységéről. az alkalmazott Filozófiai Társaság első kötete 2001benjelentmegEurópaiság. Politikai és morális kultúra (Budapest, áron kiadó, 2001)
címen. szabó Tibor szerint a társaság konferenciáinakfőtörekvésemindigazvolt,hogyaz
aktuálisproblémákrakeresseaválaszokat.az
alkalmazottfilozófiafőküldetéseazadottkor
történelmiéstársadalmivalóságánakfogalmi
megragadása,azújjelenségekelméletiszintű
megragadása.szabókiemeli,hogyatársaság
titkára, karikó sándor kétévente szervezte
meg a konferenciákat különböző helyszíneken, az ország felsőoktatási intézményeiben
éstudományosműhelyeiben,aholbelföldiés
külföldi előadók osztották meg gondolataikat
egymással. a konferenciák előadásai minden
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alkalommal kötetbe rendeződtek, amelyeket
szinténkarikósándorszerkesztett.atudományos tanácskozássorozat igazi műhellyé vált
azelmúlthúszévsorán.
Bolemant Lilla

kulcsárLászló:avidékfejlesztéselméletimegközelítése:regionáliséskulturálisösszefüggések.kolozsvár,kriterionkiadó,2017,228p.

kek alapján rengeteget írtak és beszéltek a
vidékfejlesztésről. a szerző elméleti bizonytalansággal jellemzi a vidékfejlesztés fogalmi
meghatározásátatudománybanésapolitikábanis,egyetértvesmith(smith,LynnT.:rural
sociologyintheunitedstatesandCanada.a
Trend report. Current sociology. 1., 1957)
régebbi keletű kritikai megjegyzésével: szinte
annyifogalomlétezikavidékfejlesztésmeghatározására,amennyikutató,szakember,politikus, helyi és kormányzati tisztviselő működik
ezenaterületen.
a könyv összesen nyolc fejezetből áll. a
bevezetőgondolatokcíműfejezetbenaszerző
atudományosnézőpontokatsorakoztatjafela
vidékfejlesztés meghatározására, illetve kifejti,hogymilyenmódoniskapcsolódikazatársadalomtudományokhoz.aszerzőaműbena
vidékfejlesztéshezkötődőkérdéseketelemezve nagyon sok európai, amerikai, magyar és
más térségekből származó szakirodalmat
vonultat fel, kritikai szemlélettel összehasonlítvaezeketaegymással.
a kötet első fejezetében az író a vidékfejlesztésrőlalkotottelméletikoncepciójátfejtiki,
mégpedig azt, hogy a vidékfejlesztés középpontjábanahelyi,térségijellemzőkettartjafontosnak és azt, hogy a vidékfejlesztés nem
különböző társadalmi csoportok, szervezetek
(szektoriális) pályázati adományaiból tevődik
össze,hanemavidékitérségjellemzőinekalapjánszerveződik,vagykelleneszerveződnie.
amásodikfejezetbenkulcsárLászlóelemzi a vidékfejlesztés modelljét, amelyet koncentrikus körök együtteseként ír le. az első,
külső kör az adott régióban a történelmileg
kialakult társadalmi, kulturális mezőt jelzi,
mely szerinte máig befolyásolja a társadalmi
intézményekvagyapolitikamagatartását.ezt
akonceptuálismezőt„nyugati-balkánihibrid”
térnek nevezi. szerinte ebben gyökereznek a
magyar, de a kelet-közép-európai és keleteurópai társadalmak is, leszámítva a német
nyelvterületeket. a középső, második mező
szerinteapolitikadimenziója,amelynekjellegzetességeialapvetőenazelsőmezőáltalmeghatározottak.aharmadik,legszűkebbterületnekaregionális.helyimezőttartja,amelyben
a vidékfejlesztés megvalósul, vagy éppen
elmarad,demindenképpenkapcsolódikatér-
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kulcsár László munkássága gazdag és tudományosértelembenrendkívülmegalapozott.a
szerző egyetemi tanár, professor emeritus. a
soproni egyetem közgazdaságtudományi karán dolgozik. phD-programvezető, az emberi
erőforrásoktársadalmi-gazdaságiösszefüggéseinek doktori képzését vezeti a széchenyi
istván Doktori iskolában, sopronban. ezenkívülazmTaVeszprémiTerületiBizottságának
volt társadalomtudományi alelnöke 2011–
2017között.TagjaamagyarszociológiaiTársaságnak,amagyarstatisztikaiTársaságnak,
amagyarregionálisTudományiTársaságnak,
aregionalstudiesassociationnemzetközileg
meghatározójelentőségűtudományosszervezetnek,azamerikaiegyesültállamokbelirural
sociological societynek és az európai europeansocietyforruralsociologynak.Többtudományosmagyarországiésnemzetközifolyóiratszerkesztőségénektagja.
a könyv szerzőjének kutatási területe a
vidékfejlesztés,ezenbelülakulturálisésörökségturizmusregionálisösszetevői,atársadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek, a népességdinamika alakulása vidéki térségekben, a
klímaváltozástársadalmi-gazdaságihatásai,a
vidékimunkanélküliség,ésnemutolsósorban
a társadalomtudományokban alkalmazható
kutatásmódszertanvizsgálata.
mielőtt a könyvismertetésbe belekezdek,
le kell szögezni, hogy maga a kötet témája a
magyarnyelvűrégió-ésvidékfejlesztésitudományos szakirodalomban hiánypótló elméleti
munka. olyannyira, hogy a szerző mindjárt a
bevezető gondolatokban meg is jegyzi, hogy
tudományos elméleti nézőpontból kevesebbet, viszont politikai és gyakorlati szakmai
fórumokonalegkülönbözőbbnézetekésérde-
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ség erőforráskészletéhez, annak aktivitásához,azerőforrásokmobilitásához.
megismerhetjükatér,azidőésavidékfejlesztés kapcsolatát, majd a vidékfejlesztés
diszciplináris kötődéseit. a vidékfejlesztés
alapvetőfontosságúdimenziójaazidőésatér,
azazaregionálisdimenzió,ígyezközelhozza
egymáshoz a regionális tudomány, a földrajztudományésaszociológiakutatóit.avidékfejlesztéssel összefüggő elméletek után a centrum-periféria elméleteket jellemzi. ezután
megismerhetjükDurkheimésWebermodernizációelméletét a vidékfejlesztés narratívájában.aszerzőkihangsúlyozza,hogyavidékfejlesztéssel kapcsolatos gondolkodásunkban
ne az európai unió szabályozása legyen az
irányadó,hanemavidékitérségekregionális,
kulturálissajátosságai.
a kötet tehát úgy épül fel, hogy először a
szerzőakülsőmezősajátosságaivalfoglalkozik,azazatágabbrégiósajátostörténelmi,társadalmi, politikai tulajdonságaival, így a legfontosabbtulajdonságával,vagyisazátmeneti
jellegével, amely a nyugati és keleti társadalomfejlődésimodellközötttalálható.
ezekutánaharmadikfejezetbenbontjaki
atémávalkapcsolatosfontosabbfogalmakat,
s a további részekben e fogalmak különböző
megközelítéseit, meghatározásait taglalja,
amelyekben máig nincs egység a politikusok
és a tudományos szakemberek között. azt is
igyekszikbemutatniakötetben,hogyavidékfejlesztésben milyen fogalmi bonyodalmak
vannak, illetve annak milyen értékdimenziói
léteznek.
sor kerül az alkalmazott vidékfejlesztés
megközelítéséreis.kulcsárbemutatjaésértékeliavezetőértékorientációkat,amelyekkijelölikavidékfejlesztéskulturálisjellegűfogalmi
kereteit,dimenzióit,sígyérthetőbbéválnaka
vidékfejlesztéshez, a vidék fogalmához kapcsolódónézetek.
anegyedik,ötödikéshatodikfejezetbena
vidékerőforráskészleteiről,magárólavidékfejlesztésrőlértekezikazíró.
akönyvutolsófejezetébenazárógondolatok kapnak szerepet. nem egyszerűen csak
megismétli a kötet leglényegesebb elemeit,
hanemazokpolitikaihatásaivalisfoglalkozik.

Véleményem szerint a munka széleskörűenfelhasználjaamárlétezőmagyar,defőleg
a nemzetközi szakirodalmat, s betekintést
nyújt a legfontosabb kutatók megállapításaiba,ígyolyan,atémairántérdeklődőkszámára
is elérhető, akik esetleg nincsenek a szükségesangolnyelvtudásbirtokában.
elméleti szakirodalmi munkáról értekezünk,tehátakötetelméletialapjaimegalapozottak.
akötetstílusaésazillusztrációkolvashatóak,gyakorlatiszakemberekésegyetemihallgatókszámáraisértelmezhetők.akönyvnyomdai
kivitelezésénekszínvonalamegfelelő.
a könyvismertetés zárásaképpen engedjék meg, hogy saját olvasmányélményemet,
gondolataimat kifejtsem. nem szeretném
magamatismételni,deakiadottkötetalapvető szakirodalmi mű kell, hogy legyen a téma
iránt érdeklődök körében. már csak azért is,
mert rengeteg fogalmat igyekszik tisztázni.
ráadásulanemzetköziszakirodalmakdefinícióitisebbenakötetbenigyekszikösszevetni,
így a téma iránt érdeklődőket rendkívül sok
szakirodalmi „keresési energiától” szabadíthatja meg, vagy éppen teheti célirányosan
elérhetővé számukra az eddig megírt műveket. a könyv logikus szerkezete és egyedi
szemléletemiattazegyetemioktatásbanisjól
alkalmazható.
Újszerű tudományos munkát olvashatunk
avidékfejlesztéskapcsánfelmerülőkulturális,
történelmiörökség,kulturálisszocializációés
a helyi társadalom szerepe fontosságának
hangsúlyozásával.
érezni az egész tanulmányban, hogy a
szerző interdiszciplináris megközelítést használ,tehátatársadalomtudományokbármelyik
művelője bátran a kezébe kaphatja és tudományosismereteitelméletiszintenisfelerősítheti ezzel a munkával. a könyv olvasmányos,
az elméleti, tudományos okfejtéseket jól
kiegészítikagyakorlati(éstörténelmi)példák
is, amelyeket olykor lábjegyzetként, néha
pedig a szövegben is logikusan beépítve
magyarázatkéntmegtalálhatunk.
ajánlomatémairántérdeklődőkfigyelmébe.
Samu István

